
УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАН!ЗАЩІ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ союз. 

ТРИ ЦЕНТИ РЇК XLV. Ч, 143. Джерзі Ситі, Н. Дж^ вівторок, 22-го червня, 193? VOL. XbV.t' 

ш м т м СТАН ЗАВЕДЕНИЙ 
У ДОНСТАВНІ 

ДЖАНСТАВН (Па.)'. -—Губернатор єтейтў Ерл 
проголосив у суботу в цьому місті й околиці виїм-
ковиіі стан та приказав закрити фабрику Камбрія 
підприємства „Б'етлегем Стіл Корпорейшен", роз-
зброїти „вігілянтів" і віддати сторожу в місті в руки 
стейтовій поліції. , 

Підприємство „Бетлегем^ Стіл Корпорейшен" 
формально піддалося цьому приказові й задержало 
дальшу працю-в фабриці Камбрія,'але заявило, ідо 
робить це під примусом. 

Низка місцевих священиків і проповідників у 
неділю гостро критикували з проповідальниць гу-
бернатора Ерла за закриття фабрики. 
ЗБИРАЮТЬ КОНФЕРЕНЦІЮ ДЛЯ ЦОЛАГОДЖЕН-

НЯ СТАЛЕВОГО СТРАЙКУ. 
КЛІВЛЕНД.—-П6 майже цілоденному телєфо-

нўванню Федеральній Сталевій Раді Посередництва 
вдалося скликати7 конференцію представників ро-
бітників і чотирьох великих сталевих підприємств, 
обнятих страйком. ч 

Сторони згодилися зійтись на конференцію в 
понеділок. Рада зобовязалаея говорити наперед з 
представниками сталевих робітників, на чолі котрих 
стоять Джан Л. Лўис і Филип Морей. 

ЗНОВУ ГАЗОВІ БОМБИ ІГСРОТИ ПІКЕТ. 
ЙОНґСТАВН (Огайо). — Поліція кидала в су-

боту газові бомби, щоб розігнати^ симпатизуючі з 
Комітетом Сталевих Робітників жінкит що зібрали-
ся під фабрикою підприємства „Репоблик Стіл 
Корпорейшен"."-
ЗАКИДУЮТЬ БЕЗПРАВНЕ ПОСІДАННЯ ЗБРОЇ 

ЩАЛЕВИМЙ БАРОНАМИ. 
- тЗМИИЇ^ГФїУІ^^- .Організаційний - KOAWT#J.-Gca-

левих Робітників вні'с до департ'аменту скарбу скар-
ѓу проти сталевих підщримєств ‚^Р^поблик Стіл 
Корпорейшен" і: „йонґ(ітавн Шіт енд Тюб Ко.`"'за 
безправне посідання зброї, а спещяльнб1 '}їезапйєа-
них в уряді ‚й"ашинових крісів. Щ'`Ч'У} :і 

Департамент скарбу обіцяв фозс-лідити цю 
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ЗАКИДАЛОТђ НАСИЛЬСТВА СТРАЙКАРАМ. 
ВАШИНГТОН. — Перед сенатським комітетом 

для почтових справ виступав у `суботу як свідок 
Джеймс Мосгров, молодий сталевий робітник з 
Ворена, Огайоj і заявив, що пікети Комітету Про-
мислової Організації зловили його зате, що він про-
тивився страйкові, обмазали смаровилом та обво-
дили попри пікети перед фабрикою підприємства 
„Репоблик Стіл Корпорейшен". 
ЮНІЙНЕ НЕПОРОЗУМІННЯ ‚ЙАРАЛШУЄ МОР-

: ,? СЬКУ ПЛАВБУ.' 
НЮ ЙОРЌ. —Через непорозуміння між власни--

нами підп'риємств фстерн Стімшип Лайне'- та ро-
бітниками негвиїхали в дорогу'З портѓв Атлянтій-
сикого океану шість кораблтв,,лЦе непорозуміння 
комплікує. ще, непорозуміння між Американською 
Федераціє'ю Цр`аЏІ и Комітетом'ЃГромислсшої Орґа-
нізації. Д 
МОСКОВСЬКИЙ ЛІТАК ПЕРЕЛЕТІВ З ЕВРОПИ 

ДО. АМЕРИКИ ПОНАД БІГУН. 
ПОРТЛЕНД (Ореґон).—До військового лето-

вища в Ванкувері, в стейті Вашингтон, прилетів у 
неділю, в 8 годині 22 мінути рано пацифічного ча-
су, російський : літак, що вилетів був з Москви у 
четвер в 9 годині вечором. 

Літак, котрого залога складається з пільота 
Валерія Чкалова, заступника пільота Георгія Бай-
Дукона й керівника Александра Бєлякова, доконав 
першого перелету з. європейського суходолу на пів-
иічно-американський дорогою понад північний бі-
гУн. Він летів 63 години 17 хвиль і зробив за цей 
чйс дорогу 5,288 миль. 

Летуни мали намір летіти до міста Овкленд, в 
стенті Каліфорнію, 600 миль далі на `полудне, але 
осліплюючий дощ заставив їх осісти тут. Вони 
0сіли на землю без пригоди і їх відразу взяв в опі-
КУ американський генерал Маршел, командант ќа-
сарень у Ванкувері. 
27 МІЛІОНІВ ЗАПИСАНИХ НА СУСПІЛЬНЕ ОБЕЗ-

ПЕЧЕННЯ. 
ВАШИНГТОН.—Рада Суспільного Забезтіечен-

Ня записала на обезпечення на старі роки до 1 чер-
Вня 27 міліонів 704 тисячі 396 осіб. 

Рада подає до відома, що обезпеченя на старі 
Роки спопуляризувало ідею суспільного забезпечен-
?- Стейтовіузаконодатні тіла ухвалюють далт за-
0езпечення проти.безробіття й забезпечення дітей 
?а сліпців. 

ЗАГРОЗА ЗАЛІЗНИЧОГО 
СТРАЙКУ. 

До Шікаро` зїжджаютьея на 
конференцію протдвнки пя-
тьоя великих гоні# залізничих' 
робітників-, щоб аастаночштися` 
над виставл`енням! домагання 
підвищення заплати залізии-
чим робітникам та `евентуадь-
ним страйком 250,00ft ч'ленів 
цих4 юній. 

НЕЛАД НА МОСКОВСЬКОМУ 
МАЙДАШ Д1ТАКЙЗ, 

Французќі часописи повѓ-
домляють з Москви про крі-
вавий інцидент, що тратѓився 
на місцевому майдалт літаків. 
Причин цього інциденту не Ви-
яснили ще "зовсім. На майдані 
відбувалися сќоки з легкопа-
дів. Внаслідок' непорозуміння 
ѓруна летунів, що прибула ,на 
майдан, не знала гасла, ‚отже 
варта зачала стріляти в напря-
мі летувіа. Кількох летунів ра-
неноч Один ранений, винахід-
ник і мистець у сќоках з лег-
копаду, Сільв#нський, ттомер 
від ран. Подія викликала вели-
^е вражіння. 

ЯК ДОВГО ЖИВЕ ЧОЛОВИХ? 
Ліонський учений А. Ліміер 

виголосив виклад про довго-
вічніеть чоловіка. Отже пере-
січне життя чоловіка за Рим-
ського цісарства було 18 літ. 
У Франції в 1787-му р. це чи-
сло ваѓалася.,між 28гиим і 29-
тим роком життя'. В 1789-му 
р.: піднеслося до 32 літ. В 1800-
і "1826-му р. пересічна досяг-
ла числ'а 32. в 1-850-— 40 літ, 
а ШІ-і`о р. людну жили,пере-
січ^б ;46' літ.: Тепер і (в Европі 
п`ересічна є 50. Виразний зріст 
іпересічн'ої людського життя 
завдячуємо ностуиам гігієни, 
що перемагають ріжного роду 
пошестн. 

ГРАБІЖНИЦТВО В КРАЮ. 
До мешкання Леї Секель у 

Білині, самбірськото повіту, 
добулися' крізь підкоп два гра-
біжники, побили домівників, 
домагаючись грошей,, та огра-
били" крамницю, забираючи 
ріжні товари. ПІД закидом грк 
бунку ар'ештували Івана та Ми-
хайла Бабяків. — В Корчині 
колом'ийського., повіту, злодії 
ограбили хату Михайла, Бокла-
щука, нобнвши й`ого та жінку. 

ШУКАЮТЬ СКАРБІВ 
АЛЯРІХАг 

Біля Козенци (італійська 
провінція Калябрія) ведуть від 
давшого часу розкопи в по-
агуканці гробу і скарбів Аля-
ріха, короля візиґотів...Він у-
мер тут у 410 p., звелівши, як 
каже переказ, поховати себе 
на дні ріки Бузенто. Розкопи 
знайшли^лїд великим іка^енеяг†д^цію.і 
людські 'кости, `що належать 
до чотирьох мужчин Це по 
тверджувзло би переказ, що 
візиготські вояки, побоюючи-
ся, щоб гробу Алярїха хтскь 
не відкрив, убили невільників, 
що працювали коло гробниці, 
а їх тіла поховали "над гробом, 
причому привалили їх тяжким 
каменем. Розкопи посунулися 
вже -на 5, метрів завглибшки, 
причому кости знайшли у гли-
бинї 3 і пів метра'. Дальші ро-
боти покищо пршіииено, бо 
почала добуватись вода, яку 
треба відвести. Фр'анцузька ча-
родійка Креволен, яка бере у-
часть у працях експедиц'ії, ка-
же, щ'о її чародійна палочка 
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ОБМАНЮЮТЬ У7КЕ Й З НА-
ГОДИ ПАРИЗЬКО! ВИСТАВИ. 

У Варшаводині й Люблишци-
ні вешталася банда обманців, 
:цо иавіовяяла 6aFano осіб на 
визздя за``кордоя у збірних 
прогул`ьках. Банда ваегупала 
під назвою „Товариство роз-
ривкових подороиіей"; розси-
лала агентів з.прегарно вида-̂  
ваними. проспектами й - вербу-
вада ўчасників до здогадних 
прогульок, побираючи зачети. 
М. ін. обманці обїцювали виїзд 
на виставу до Парижа з П-
денним побутом та з відвіди-
нами Берліна. Відня й Альп за 
1(80 зл. На; посвідках за ЦІ з а-
чети була подана адреса: Вар-
шава, Марщалківська 101, А-
фера виявилася припадком. Я-
кийсь Шварцберґ з Люблина 
хотів дістати зворот свого за-
чету. Він приїхав до Варша-
ви й там ствердив, що подана 
адреса це — будинок голов-
ного двірцяГ Арештували 9 о-
єіб з якимось М Карєвським, 
уже караним за подібні речі 
в Франції. 

ТРАПЧНА СМЕРТЬ ЗАКАР-
ПАТСЬКОГО ДІЯЧА. 

Як повідомляє ужгород-
ський ‚‚Вперед", 10. травня-' ц. 
р. номер трагічною смертю Ю-̀
ліян Деркач, секретар профе-
сѓйного союзу в Мукачеві. Він 
виїхав колесом на збори до 
села Дрезина, а назустріч` Ж$-
му надихав держашаий автобус, 
а там же їхала на. колесі ие-
знаяа: жінка. Деркач хоті а зро-
бити їй дорогу, щоб вона не 
попала пів автобус, твмчасом 
йбі`о колесо так иовернуАОСя, 
щб! він саім. нопав' підіавФобуе 
і згинув на місці. ЙОРО'смерть 
иіклижала' серед українського 
зорганізованого робітництва 
велике пригноблення,, бо 'по-
кійний був добрим орґаніза-
тором і промовцем. Поховали 
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СКОЧИЛА З 4-ГО ТЮВЕХУ, 
Б'О ВТРАТИЛА 30. ЗЛ. 

20-літня Хана Лебрайдівиа 
зайшла до одного склепу в 
Варшаві за купном. Коли хо-
тіла -платити, ствердила, що 
їй украли. ЗО зд. Цр вона та.к 
дуже взяла собі до серця, що 
прибігла додому і вискочила 
відтам з 4-го поверху на брук. 
Хі перевезли до лічниці, де во-
на незабаром померла. 

ПЕРЕПАЧКОВуіОТЬ ЗБРОЮ 
ЗІ ШВАЙЦАРІЇ ДЛЯ ЧЕРВО-

НОІ ЕСПАНП. 
. „Бернер Цайтунг" иовідом-
ляе, що швейцарська поліція 
викрила в Берні велику аферу 
п ач кування зброї для червоної 
Еспаш'ї. Слідство виявило, що 
в цій афері брали участь- ба-
гато залізничих урядовців, я-
ких поліція арештувала. По-
ліція цридержала також бага-
то пачкаріВт які доставляли 
цей воєнний-матеріял. Вартість 
цього воєнного матеріялу об-
цисляють на 45,000 шв. фраи-
ќів. 

КОЛИ ВВІЙШОВ У життя 
ЗНАК ЗАПИТУ? 

і Людська цивілізація знала 
вже віддавна такі писарські 
знаки, як крапка, протинок та 
ін., зате знак запиту, такий 
дуже в наших часах поігуляр-
ний (вс'е стоїть тепер під зна-
ком запиту...), появився роз-. 
мірно недавно, бо щойно 300 
років тому. Вигадав` його ве-
нецький друкар Альдув Ману-
тіюс^ що, внів мого до друко-. 
ваних ним ‚книадйж. Люди ско-
ро його лриняли, зрозумівши 
велику вагу цього знаку; що є. 
такий виг'ідний, `коли треба за-
значити, що речення має сенс 
питання або здивування. 

UOFO при великім здвизі наро-
ду. ' -

ЯКАСЬ ‚ДРУЛЬОВА ПОЛЬ-
СКАМ ДЗВОНИТЬ ПО 10О РА-
31В ДЕННО ДО ПОЛЬСЬКИХ 

ДвСТОЙЇЙІКШ. 
Осганніми час`ами до секре-; 

таріятііа вищих. урядів та` до` 
мешкань високих достойників 
у Варшаві телефонує раз-у-
раз якась жінка, т о називає 
себе „Криньскз.". Вона -каже, 
що є „польською королевою", 
що треба для неї побудувати 
королівсь`ку палату, приділити 
їй як.асисту швадрон уланів і 
илатити ражу по 2,600,000 зл. 
річно. Тому, що ця „королева" 
дзвонить по 1Q0 разів денно й 
нерешкоджує в праці достой-
ників, повідомили про неї -по-

КАПАткмат лвгюн 
І№ОТЕСТУЄ ПРОЇИ УРЙ-

ДУ АЛ БЕРЃИ. 

відчуває у глибині 87 метрів†лівськоі КОМІСІІІ котра 
докладно розслїдити подібні присутність великої скількости 

іцішнгх металів. 

У звязку зі. звільненням ве-
тераиів з державних посад, ,я-
кі заряди'в уряд Алберти,. ка-
надійський легіон і комітет 
ветеранів ухвалили . проти у-
рйлу гострі резолюції, які ро-, 
зі'слано1,ир цілій Канаді. Резо-
7поції стверджують, що звіль-
нення. цгпзільних . службовців 
наступило .без жадної ггідста-
ви й жадають набудуче . по-
дання відповідних причин. Ь' 
противнім разі ді ррганізгщії 
зажадають визначення коро-

комісіг. котра ма'лаб 

випадки. 

РИСЬ — ТИГР УКРАЇНСЬКИХ 
ЛІС№. 

В лісах нашої батьківщини 
живе ще багато звірів, яких 
вже давно вигублено в краях 
західкьої Европи. В наших ліг 
сах і Пуща`х живуть іще такі 
звірі; Ж-,жубри, `лосі, олені, 
медведі та інші. 

До найцікавіших та найгар-
віших звірів наших ‚земель на-
лежать рисЬ Часто називають 
рися тигром наших лісів, бо. 
він такий -самий, дикий хижак, 
як його більший.ќрівняќ з тої 
самої котячої родини — прав-
дивий тигр. 
.Тепер рисів у нас уже ма̂ -

лог тому уряд, розгорнув над 
ними .спецїяльну опіку.- В дер-
жавних лісах шдої Польщі -на-
ра^овують їх ледви-до-ДОО 
штук. З того одна третира 
живе в Біловезькій пущі на 
Підляшші. , 

В приватних лісах живе та-
кож мабуть кодо 200. рисів, 
отже разом у цілій Польщі 
живе їх коло 500.штук. 3. того 
більше ніж половина на на-
ших землях. 

БАНДИТИ ГУЛЯЮТЬ НА 
БАРМАХ. 

Невідомий, бацдит, напав на 
Пилипа Ваховича в його екле` 
пі в Опаль (Алберта)' й підчас; 
шамоташія вдарив, його залі-
зом у і голову. . Бандитові іНЄ 
вдалося приневолити Вахови-
ча, щоб отвори в сейф, де бу-
ло, 200 долярів. ';-

На фармі коло.Ніску, 1-2 
миль на.полуднє від- Едмон-
трну^ бандити вломилися до 
хати Гриця Мучка, побили 
його і зрабували ?100. 

СТРАХІТТЯ Ш Н І С Ш О -
- БІЛЬБАО (Еспанія). — Націоналѓстичяа армія 

'генерала Франка, здобувши Більба-о, столицю бас-
ків, знайшла в місті дуже сердечний привіт. ^Аме-
рикаиський кореспондент ДОНОЃСИТЬ, ЩО населення 
вийшло тисячами иовитати визвольників, багато 
люде‡і обнимали жовнірів і цілували їх. Саме ^і-
сто дуже потерпіло від облоги. Населення риго-
лодніле й залякане; Від кількох днів не було води. 
Ні навіть не можна було дістати чорного хліба. 
Положення в останніх днях обл,оги було трагічне. 
По вулицях бігали, агенти комуністичнсьаиархістич-
ної влади і розстрілювали без суду кожного, на ко-
го тільки вказали, що він „фaшиeт',. Особливо 
звірськими в таких доносах виявили себе жінки. 
На вулицях є повно жовнірських трупів. -Кажуть, 
що вони# померли з .браку лікарського догляду. 
Таксамо померло багато жовнірів по шпиталях. 
Комуністичио-анархістичні провідники втекли тай'-
ком з міста, залишаючи хорих і ранених жовнірів 
без поживи й опіки. 

ВИШИНСЬКИЙ ЗАПОВЩАЄ НОВІ СУДОВІ РОЗ-
ПРАВЙ. 

МОСКВА. — Нема найменшого сумнівуг що .в 
скорому часі будуть судити нових визначних совєт-
ських керівників. Таке виходить ясно з заяви дер-

`жавного прокуратора Вкшииського, ̀ який ствердив, 
що розправа проти маршала Тухачевського й ін-
ших генералів, що їх розстріл єн о, виявила, Що є 
ще багато „ворогів народу", яких треба поставити 
під суд. .' 
НАЦИСТИ аАМКИУЛИ КАТОЛИЦЬКІ ШКОЛИ 

В BABAPiJL ; 
БЕРЛІН,—Націстичний уряд уже виповів отвер-

ту війну Вати кановѓ, бо. всупереч-кі)нкордатові роз-
вязвв усі иублйчні католицькі школи в Баварії, себ-
то в країні майже наскрізь католицькій. .Разом з 
тим замкнено теж 11 католицьких монастирських 

‚щкіл, Націст.бажають тим довести до цього, щоб 
у, цілій Німеччині були тільки одні націстичні й без-
конферійні школи. Зарядження .в ^Баварії видано, 
як каж^ і урядовий комунікат, на тѓи підставі, що 
було в ѓцій справі переведеинн голосування і бать-
ки дітей рішили „'виразно", щоб їх діти ходили да 
націстичних шкіл. Кардина`л Фавльгабер уважав 
переведення голосування незаконним. j jj 
ПАПА ГгЕРЕДБАЧАЄ РОЗРИВ 3 гЙМЕЧОДііІОЮ. 

` ВАТИКАН..МІСТО.-—Конгрегація для надзви-
чайних.духовних.справ відбула наради в справі до-
ложення. католицької церкви _в Німеччиш_ Вагу 
цих. нарад можна пізнати вже потім, іДо ‚головою 
нарад був сам пала, чого звичайно не буваєі Обго-
ворено ще Остаточні подробиці Білої Книги, яку ви-
дас В-атикан у єираві конфлікт.'Ватикаиу.з Шмеч-
чиною. В нарадах узяли участь 9 кардиналів. JKa-
жуть, що вже й папа не має надії, щоб можна -було 
погодити Ватикай з націстичною Німеччиною-.і( .. 

БЛЮМ УСТУПИВ. 
' ПАРИЖ. — Соціялтстичний^премієр Лєон Блюм 
не-дістав у сенаті двічі попертя для своїх фінансо-
вих реформ.- Супроти цього подався з- цілим мі-
ністерським кабінетом до димісії. Та мабуть да-
дуть йому знову формування нового кабінету,, до 
якого прийдеться притягнути декого З: більш по-
міркованих. Досі Блюм опирався головно на со-
ціялістично-крмуністичних -елементах. 
НЕ НА ОХОРОНУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН! 

`КАТОВИЦІ (Польща). — Американський коре-
еттондергт Отто`Толишос, приглядаючись до доліиа-
ціональнпх мрщгин у Польщі,.а в першу чергу до 
долі німецької меншини па Шлеську, приходить до 
висновку, що;взагалі ці меншини не мають ніякої 
охорони. - Щоправда, ухвалено ріжні мїжнародиі за-
кони для охорони культ^иих і мовних прав тих 
меншин, але в практиці виглядає воно так,, що ці 
закони видано,хіба на те, щоб національні менши-
ни були в-якнайкоротшому, часі зліквідовани 

ЗДВИГ РЩНОІІІКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 
ЛЬВІВ.— Рідна Школа влаштувала черговий 

річний` пониє-молоді своїх шкіл. Свято відбулося 
на площі Сокола-Батька. Майдан завалила непро-
глядна юрба народу. Десятки спеціяльних трамваїв 
звозили лмолодь. Було на площі 2,135 дітей. Всі 
дівчата були в народніх строях. Попис зачався 
гимном-молитвою „Боже великий єдиний"., Як мо-
лодь піднесла1 руки, а потім клякнула і склонила го-
лови, то була так уставлена, що з ріжнокольоровоГ 
маси виразно,зарисувався український.національний 
прапор. Потім наступили руханкові вправи, хорові 
пісні і „гаѓілки".' 
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БАГАЧІ 'І ПОДАТКИ 
Секретар скарбу в кабінеті президента Рузвел-

та виступив оноді перед спільним конгресовим ко-
мітеті для розсліду з довгою заявою про справу J 
податкових ухилів, котру президент поставив тепер 
між найпекучіші справи, уряду. 

Становище президента є самозрозуміле. Спра-
ва збирання податків важна для всякого уряду. 
Важна вона в теперішню` хвилю ще тим більше, 
що суспільність має через) депресію надзвичайні в̂ и-
датки. Ці надзвичайні видатки можуть бути по-
криті або добровільними датками або примусОви-
ми податками. В Америці багачі часто хвалилися, 
що вони складають великанські суми на ріжні су-
спільні справи добровільними датками та що через 
те уряд не потребує робити ріжних річей, які в ін-
ших краях робиться урядовою дорогою. Мовляв, 
в Америці на це вистарчає приватна ініціятива. 

Тимчасом останніми часами якраз ця приватна 
ініціятива стала чомусь не дописувати. Приватна 
жертвенність не дописувала саме в тих часах, коли 
вона стала дуже потрібна, а то й необхідна. На 
уряд спадали щораз численніші обовязки, які дав-
ніше нікому в Америці й не снилося складати на 
уряд. Відноситься це головно до помочі для без-
робітних. Зрештою навіть бизнесмени чотири роки 
тому пішли до уряду по допомогу проти депресії 
бизнесу. 

Рівночасно з занепадом приватної жертвенности 
пішов занепад вплати податків. Звісно, незаможні 
часто через депресію не могли податків платити. 
Та.уря^ доЄлідив^ що від плачення' податків., викру-
чують'ся ріжні ‚багачі, які зовсім всилі податки пла-
тити. Стало в американських багачів просто спор-
том від податків викручуватись. Деякі вчені ка-
жуть, що'це зо'всім природньо, щд' ;людина̂  ‚ста̂ ).а-
ється ЬбмаЙюва,ти уряд у цій справ'і; ад'же,.уряд це' 
наче великий батько, а кожний чоловік старається 
закривати свої вчинки перед батьком, Одначе уряд 
так на справу дивитися не може. Чи природньо, 
чи неприродньо викручуватися від податків, уряд 
податки мусить мати, і платити їх повинні передів-
оім ті; що їх на податки стати. Л тому уряд` добре 
робить, що не'тільки' виступає.проти викручування 
багачів від податків, але, розкриває способи, яки-
мн ђони це роблять..... і -

'- `Заява секретаря скарбу перед конгресовим крг! 
мітетом це образ занепаду публичної моралі серед 
багачів краю. Читаючи про ті ріжні заходи викру-
чуватися від податків, про беаіпотрібне множення 
корпорацій, про заводження фарм для плоду ра-
сових коней, щоби потім втрати на таку стайню 
вживати для зменшення податкової суми, громадян-
ство мусіло приплеснути урядові за його заходи на-
вчити багачів платити відповідну суму на вдержан-
нй уряду, що вдержує цей суспільний порядок, у 
ќотрім багачі тягнуть такі гарні зиски. 

Без перебільшення стверди-
мо: найбільший інтерес пуб-
лиќи на виставі викликують 
палати: німецька й советська. 
їм присвячу^ також головну 
увагу й преса. Безсумнівно, 
що це зацікавлення є відгуком 
політичних обставин нашої 
доби. Всіж здають собі спра-
ву, що націоналістична Німеч-
чина й большевицька Москва 
— це представни`ки дво'х ідей-
них і суспільно - політичних 
світів, які, може вже дуже 
скоро, зударяться в смертель-
ному двобою. Звідси'прагнен-

Іня публики насампереД ближ-
че познайомитися з суперни-
іоми, побачити, що кожний 
з них демонструє на світовій 
виставі. Не випадково також 
ці „суперники" (німецька й 
советська палата) стоять на 
головному місці вистави, як-
раз проти себе... Самі органі-
затори вистави хотіли під-
креслити в певній символіці 
те, що так займає й турбує 
світ... 

Нїч' 

СОвєтські інжиніри, проек-
туючи свою палату, напевно 
хотіли побити рекорд над у-
сіми іншими.' Представляється 
вона у 'вигляді продовгастої 
будови, що увінчується на го-
ловній фасаді стрільчастою 
вежею. Сам по собі цей буді-
вельний задум не має нічого 
надзвичайного. Але головний 
архитектурний (і аґітацій-
ний...) „ас" совєтської палати 
полягає в монументі, що по-
ставлений на вежі. Цей мону-
мент уявляє з себе постаті 
робітника й колхозниці, що „в 
дружному єднанні" злучують 
високо піднесені догори 'руки, 

Ітримаючй в них емблему 
СССР — серп і молот. Мону-
мент зроблений у Москві зо 
спеціялььної криці, під сріб-
ний кольор. Розміри його ве-
личезні -ч- кїлькадесять мет-
рів! В порівнянні з цими ста-
левимй ‚„пролетарями" — жи-
ві „буржуї", що ходядь по 
виставі, дійсно виглядають, 
як жалюгідні мухи... Досить 
вказати, J що для перетран-
спортування монументу з Мо-
скви до Парижа (він склада-
ється з окремих частин і на 
‚виставі йото монтувала спе-

Іціяльна „бригада" ; москов-
ських робітників) вжито 27 
залізничих плятформ! 

Советська палата назверх 
виглядає цікаво й ефектовно, 
але його авторам таки не поч 
щастило досягти поставленої 
мети — вона над виставою не' 

панує. Причиною є хибне до-
держання "пропор'ції самої бу-
дови з монументом. При вели-
ких розмірах монументу висо-
чина палати замала й це по-
рушуе гармонію. Советським 
інжинірам треба булоб будову 
звести в подвійній височині й 
'тоді вся палата з постатями 
„пролетарів" домінувалаб над 
цілою виставою. 

В Парижі кружляють чутки, 
ніби німцям вдалося в Москві 
тайно розвідати замисли со̀ -
яєтських інжинірів ,і відповід-
но до цього застосувати про-
ект власної палати. Чи це дій-
сно' так — твердити не збира-
ємось, але фактом , є, що не 
тільки над совєтською, але й 
над усіми іншими палатами 
вистави панує таки німецька. 

Вона ̂ акож має продовгасту 
основу і починається фрон-
тальною вежею. Але як основа 
так і вежа своїми розмірами І 
й височиною далеко й далеко 
більші від всіх інших палат. 
Всі окремі частини будови за-
ховують правильну пропор-
цію. На вежі величаво красу-
ється грандіозний німецький 
золотий орел. Імпонуючою 
суворістю архитектури й ма-
сивністю форм німецька па-
лата просто душить своїм тя-
гаром совєтську'. Коли стоїте 
збоку обох палат, то бачите 
таке видовище: сталеві „про-
л`етарі" з вежі совєтської па-
лати, широко розкарячивши 
ноги, ніби пнуться в німець-
кий бік, погрожуючи серпом і 
молотом,,, і Дле грозять якось 
задиркувато, 'неп`оважно''.' — 
знизу догори.і. А на них 'з ,не-
досяжнбї ВИСОЧИНИ СП'ОКІЙНО 
й суворо споглядає німецький 
орел. Здається нам, що совєт-
ські інжиніри, оглянувши в`о-
статочному викінченні свою 
палату й'німецьку, мусіли пе-
р'ежитй 'н'еприємні хвилини... 

Рішаємо відвідати насампе-
ред совєтську палату. При 
вступі до н̀ еї увагу звертають 
скульптурні барелєфи, що 
представляють окремі націо-"( 
нальности) СССРл Бачимо туѓ і 
українців... Барелєфи справді 
гарні, мистецькі; 'віддають о-
собливости народніх" одягів і 
т. д. Звідси входимо до го-
ловної салі. Перше, що ќида-
ється в очі — вибиті величез-

JHHMH золотими літерами в сті-
ні тексти совєтської конститу-
ції французькою мовою. Під 
ними підпис: Сталін. Отже „а-
гітка" накидається вам уже на 

де далі— пробиваємося Серед 
натовпу вперед. 

Ще далеко перед виставою 
читали ми в московській 
„Правді", „їзвестіях" та ін-
шія советській пресі гучні о-
іювідання про те, як підго-
трвляється Москва до вистави 
і якими незвичайними експо-
натами думає вона здивувати 
світ. Ціну московських інфор-
мацій ми добре знаємо, алеж 
гадали, що советський уряд 

цей безконкуренційний 
фахман від ріжних. „бльофів" 
— таки не вдарить на виставі 
носом у болото... Але вже по 
двацятьох хвилиндх перебу-
вання в палаті переконалися, 
що тут Москва не дописала, і 
то з тої простої причини, що... 
в нічого таки справді тяжко 
вробити щось!... Бо одна річ 
туманити чужинців при помо 
чг власних і найманих пропа-
ґаторів „щасливого життя" в 
СССР, а друга - - гідно заре-

ДОІСТОРИЧНЕ ЗБІЖЖЯ В УКРАЇНІ 

l i y c a c m y o a i n t n і am, А 5 - А`-
монструють свої реальні здо 
бутќи й прогрес всі нації сві 
ту! Це завдання` будувачам 
‚соціялізму" оказалося не по` 

силах і вони дали, те, що ма-
ли, вміли й моѓли... Приновід-
ќа каже: чим багаті, тим і'ра-
ді. Большевики багаті на де-
маґоґію; на ній то думали во-
ни проскочити світову ви-
ставу 

Скажемо насампере'д: .голов-
ними „експонатами" `в палаті 
служать... фотографії Сталі 
на! його портрети скрізь: На 
стінах, на столах, у книжках, 
газетах, на головних місцях і в 
найдальших закутках. Скрізь 
і всюди красується він — і 
кашкеті і без кашкета, в ши 
нелі й без неї, в цілий ріст і 
частинно, від кількаметрових 
образів до маленьких світлин 
Просто якійсь фотографічний 
склад! На; вигляд цієї тупої, 
вусатої фШоіібЏії; що іій 
стйрливо лізе 'вам Ѓочі з усіх 
сторін, зачинає крутитися,.,го 
лрва... Але, цього ще $адіало 
для господарів палати! Бо 
напридачу відвідувачі мають 
щастя бачити'`ще скульптури 
Сталін'а в усіх можливих варі 
янтах. Вслід за цим (але.,в';да 
леко меншій мірі...) йдуть ін 
ші фотографії: Леніна, Ен-
гельса, Маркса,''Ворошилова, 
Буденного, Молотова, Ка'га-
новича і т. д. , ;(; ,:І, . 

АЛе советська палата це не 
тільки фотографічний склад 
Це також галєрія образів, все 
з однаковою тематикою: коли 
це не якийсь „вождь", то 
щось агітаційне. Зо стін див-
ляться на вас скитські облич-
чя якихось червоних парти-
занів і партизанок — обла-
дованих револьверами, шаб 

Які саме роди збіжжя у-
правляли в Україні в д`оісто-
ричних 'часах? Відповісти на 
це питання дуже важко^ бо 
збіжжя само від себе дуже 
скоро псується 4 нищиться, та 
тут стають нам у допомогу 
лише ті рідкі випадки, фли 
зерно збіжжя спалилося на 
вуголь і в тому стані зберег-
лося до наших часів. При ду 
же пильному пошукуванні 
можна таке спалене зерно 
знайти узбіжевих ямах, у по-
пелі доісторичних огнищ, але 
ще найпевніще подивується 
воно у випаленій на цеглу 
глиняній мазанці доісторич-
них ліпяиок, яку для більшої 
тривкости мішали часто з по-' 
ловою та соломою, як воно 
водиться ще й досі. Розлупу-
ючи тепер грудки такої пере-
паленої глини, подибуємо в 
них цілі зерна у звуглілому 
стані і, просліджуючи їх па-
лєоботанічними методами, до-
відуємося, яке саме збіжжя 
управляли колись в Україні. 

Розмірно найчастіше ноди-

порозі! З цікавістю — що бу.(лями й- кулеметними стрічка-

і далеко менше зерен твердої 
пшениці (Triticum durum). 
Рідше траплявся ячмінь та 
просо, і лише дуже зрідка 
жито, тимто можливо, що жи-
та не культивували окремо, а 
росло воно разом із пшсни 
цею, асмічуючи її. Майже 
повна відсутність соломи а 
досліджених зразках мазанки 
наводить на думку, що існу-

(вав якийсь особливий спосіб 
збирати врожай, коли зрізу. 
вали або зривали мабуть ли-
ше колосся, а повна відсут. 
цість остюків може свідчити 
про . сорти культивованого 
тоді збіжжя, або про способи 
молотьби, прй` якому остюќк 
зовсім перетирались та відві-
вались. 

Подані нові висліди всі ѓр. 
дяться -з давнішими щодо 
хронолььогії. А саме нанстар-
щим збіжжям в Україні є 
ячмінь, пшениця і 'просо, при 
чому ячмінь є мабуть най̀  
Старший., Жито виступає са-
мостійно щойно: під кінець 
бронзової доби (100—800 до 

бується зеренця доісторично- Хр..), жито у трипільській 
го збіжжя в магазині ліпяиок 
із часу так зв. трипільської І 

культурі ще лише засмічує 
пшеницю, а овес; є, мабуть, 

культури (або культури ма'-' одночасний із ним 
льованої кераміки) в нас, тоб- У нас на Покутті подиба-
то, з часу коло 2500^-г2000' д̂ о лосй востагіне зерно пшениці 
Хр? і ‚висліди докладного й 'ячменю j гі'ри . рсізкоѓіуватіі 
розгляду 40 зразків мазанки великого селища трипільської 
з того часу публікує О. Л. культури в Корничі біля Ко 
Липа в останнььому (10) томі ломиї, а дуже багато спале-
„Журналу Інституту Ботаніки ного непрослідженого ще 
Академії Наук У. С. С. Р." за збіжжя знайшлося Неред кіль-
1936 рік. Виявилося, що най- кома роками підчас розкопім 
більше було зерен мягкої княжого і городища в Город-
пшениці (Triticum vulgare) ні. — („Діло"). Я. П. 

ми. Це, так мовити, „героїка 
громадської війни":- б' Щ'е ксУ-
льосальнгірі' на ці̂ У; стіну, р -
лійний образ зі.б,рання черво 
них маршалів, генералів ;і і‡^боку^краісук)ться бляшані пу-
полковників у парадній'Салі 
Кремля. Серед них,, очевидно, 
знов Сталін. Мундури цих 
„пролетарсііКиху командантів-
густо випосажені медалями й 
іншого роду^ приЛрасамй: 3Q-
лоті ѓзірки, золоті нашивки, 
золоті ‚галуни буквально на 
всіх частинах тіла... Люблять 
йони ; ^буржуазніѓ ``цяцьки"І 
-ввертає1-'увагу ще такий' о'б-

Іраз: червоні Моряки з озвірї-
лим виглядом тягнуть на роз-
стріл якоѓсь старого генерала. 
Це ВЖе, }ЯК видно, для „вихо-
вания" французьких .товари-
шів... 

іи 

МОЯ ПЕРША ПОВАЖНА РОЛА Н'ДЦЦ( 

(2) 
Він буа закоханий. А 

я? Я мала так б а г а т о 
роль і бачила перед со-
бою що вечора так бага-
мужчин, які слухали моїх 
слів із сііени, що я не ма-
ла ч а с у задумуватись 
глибше над своїми ііочу-
ванняли.л. Аж—- і-

Одного вечора прий-
шов до "м'ене'за куліси на 
перерві один старший пан 
і заявив, що, хоче зі мною 
говорити. Він заявив це 
так спокійно, що я могла 
зовсім спокійно спитати 
його, коли хоче розмов-
ляти і де. Спитав .коли 
я буду сама дома, бо це 
справа довірочна,. і я за-
просила його на другий 
день пополудні „до се-
беп, справді цікава, чого 
він може хотіти. „Чейже 
не буде він мені освідча-
тись!" — рішила я. , ц 

Судовий р а д н и к— н̂а-
зовімо його так—Балиць-
кий приходив в імені сво-
го сина —- „молодця від 
рож". Не точно в його 
імені, бо його;син не знав 
нічого про цю розмову і 

І не повинен би нічого про 
неї знати. Хлопчина за-
кохавсяі в мені на смерть і 
хоче покинути студії, на-
віть вступити До 'театру— 
сказав бать'ко. Це траґе-
дія для нього і для ці-
лої родини. Він-^-прав-
ник, має здавати іспити, 
має перед ;̀ собою гарну, 
далеку карієру, а театр.. . 
наш мандрівний театр чи 
це для нього? . . . Яж са-
ма̂  знаю' найкраще, яке це 
життя.. . без завтра, без 
забезпечен'ої' будуччйни... 

— Но добре—відповіла 
я—пане раднику, але я зі 
свого боку не дала вацю-
му синові найменшої 'під-
стави . . . . 

— Я знаю, знаю.. . я 
все знаю.. . я вже розві-
дував... 

Батько прийшов до йе-
не з повним довірям про-
сити ч допомогти йому, 
щоб справити сина на 
„правильний ш л я х". Я 
мушу поводитися з його 
сином та#, щоб син вираз-
но побачив, що я не від-
повідаю на його почуван-

1ня,̀  що він мені зовсім і цвіти, ні, ще гарніші — 
'байдужий... зрештою , я, ""'""'" 
як артистка, сама краще 
знаю, як це зробити, щоб 
усе було добре. ) 

Я обіцяла, але коли 
радник вийшов, я розумі-
ла, що не маю поняття, 
що мені робити. Ті всі 
речі, які я вміла зі сцени, 
не підходили зовсім до 
тої нової, яку мені наки-
нув цей добряга, добро-
сердний "батько родини, 
сам безрадий і наївний. -

-г-Чи ваш батько' ‚не 
оповів вам нічого? 

Ні, він справді не знав 
нічого,' цей щасливий мо-
л'одий суддя... 

— То дозв'ольте, що я 
оповім вам, як це було 
справді з тим анонімним 
листом і тою вашою за-
сідкою під моїм вікном, 
Коли я грала першу справ-
ді поважну ролю із лисим 
Сироїжкою у своїй кімна-
ті — тільки для вас . . . 

ВІН В И Т р І Щ И В 041j—-
зпочатку не вірив—я му-
сіла засміятися. 

— Чи ви може нещасли-
ві? —я спитала. 

— Навпаки... Я пови-
нен.- вам бути вдячний. 
Чим я можу вам зреван-
жўватися? Хочете? ќу 

цілу велику китицю! 
—^ащо мені цвітів?— 

кажу—:коли ми за останні 
дні `заробили по злотому 
на Душу.̀  Відступіть нам 
дешево ` салю , на виста-
в и . . 

^-Не тільки дам вам 
пів дурно салю, але ще 
зроблю рекляму серед на-
шої інтелігенції, щоб роз-
купили білети. Чи ви по-
вірите, що я від шости 
років не був у театрі? Не 
міг дивитися на ніяку ар-
тистку: всі видавалися 
м е н і комедіянтками. 'А 
тепер бачу, що і вони ма-
ють серце... 
}у^ Може і маємо—кажу 
—але воі?о нам найбільше 
потрібне на сцені. - Поза 
сценою нам треба голов-
но розуму. -" 

— Справді хитро ви то-
ді заграли цю інтриґу зі 
мною! Але мусите мені 
ще раз заграти „Казку"... 

Від того часу, скільки 
разів приїжджаємо до то-
то містечка, пан Мирон 
Балицький опікується на-
шою трупою4 і маємо що 
вечора повну3 салю. 

А я дістаю за кожний 
виступ—пр.егарну китицю 
рож, і досі ніхно не знає, 

плю вам` нині, як колйсь(від кого і . . . за що. 

Зараз на другий день я 
взялася щиро переводити 
свій плян і влекшила мо-
лодому Миронові зустріч 
зі мною. Taj він зрозумів, 
що це його лист зробив 
свій вплив на мене. Я 
почала звисока:. . 

— Мій пане! Я хотіла 
подати до вашого відо-
ма . і. хоч як мені це при-
кро, бо ви дуже симпа-
тичні і щиро ставитесь до 
мене... що я не можу 
приймати від -вас (дистів і 
цвітів,.'бо . . . 

Нині я'вже не памятаю 
‚тих усіх „бо", якими я 
старалася 'його перекона-
ти і не помітила навіть,-
що він сдухає мене дуже 
уважно, але не на те,' 
щоб. , , послухати, а по-
простў тому, що' любив, 
як я розмовляла з ним. 

З кожним днем було 
гірше.; Він уже осМілив-
ся підходити до мене як 
до знайомої, почав захо-
дити за куліси до; ґарде-
робиі не соромився скри-
вати свого почування пе-

іред акторами. Во'ни 'під-
"сміхалйсь, але він прохо-
див мимо, якби їх не ба-
чив. 

(Кінець буде). 

За цими леречисленими 
„здобутками соціялізму" лди-
ходить черга на ріжні стати-
стичні таблиці, діяграми, та 
картограми.. На „статистику" 
большевики великі майсхри й 
тут уже доказали свого! Це 
якась повінь таблиць' 'і дія-
ґрам! На паперових величез-
них плякатах` пнуться високо 
вгору математичні криві, для 
доказу „досягнень соціялістич-
ного будівйицт'ва". Перед .о-
чами миготять „відсотки 'зро 
сту": 100%^ 500%, 1000%... 
Знов зачинає крутитись голо-
ва й вам хочеться нарешті по-
бачити реальні наслідки всіх 
цих паперових успіхів, саме — 
експонати совєтськоѓ`о госпо-
дарства: зразки машин,' апа-
ратів і т. д. Проблукавши сег 
ред джун`глів паперових сто-
сів, реклям і відозв, натрап-
ляєте на один експонат. Це 
авто... На ньому надпис: 
„сталінєц". Публика оглядає 
й обмацує цього „сталінца". 
Авто, як авто! Таких і без сві-
трвої вистави можна бачити 
що дня в Парижі тисячі й ти-
сячі. Йдете далі й натрапляє-
те на другий експонат. Це 
Трактор і також називається 
„сталінєц". Огляд зразків со-
ветської промисловості на 
цьому закінчений. Але, зре-
штою, не цілком. Ви можете 
побачити в одному куті шіс'ть 
(точно!) пар жіночих череви-
ків московського виробу й 
кілька зразків матеріялів на 
дамські убрання. Шні огляда-
ють черевики й матеріяли та 

Парижа, цього світового цен-
тру моди, з советськими ви-
робами — ̀  це'дгйсно лізти з 
.мотикою на сонце! З другого 

делка а ікроюў, консервами, 
консервованими компотами 
Це вже все. . 

"Далі %й̂ 1 зйо`в-^по'ринаєте в 
область фантазій. Бачите ма-
кед;, ‚будинку совєтів у Москві, 
що „має бути" та своєю ви 
сочиною „буде" півтора разу 
вище паризької . вежі Айфля, 
оглядаєте зразки совєтських 
паротягів і'вагонів, що „бу-
дуть" їздити ' по залізницях 
(ці зразки точно ̀ такі, як про-
даються в склепах дитячих 
забавок), подібніж зразки а-
віонів і ,т. д. А там знов фо-
тоґрафії, портрети, образи, 
статистичні таблиці, діяграми, 
картограми, реклями й аідоз-
ви. В очах рябіє від усіх цих 
„багатств" і ви вже думаєте, 
якби скорше вирватися на по-
вітря.,,По , дорозі попадаєте 
ще у 'відділ „совєтської куль-
турй,'. На столах і стінах зна-
йомі `газети, і купи книжок. 
Беремо кілька до рук. Це під-
ручники альгебри, триґоно-
метрії, хемії, фізики. Все ста-
рі, передвоєнні автори. З цих 
книжок „гриз" колись науку 
й Ваш покірний слуга на гім-
назійній лаві, ще далеко пе-
ред революцією. Є праці н 
нових, уже совєтських авто-
рів. Але що за ідея демон 
струвати на світовій виспіві 
шкільні підручники!? Що бў-
лоб, колиб цим хотіли вика-
зўватися такі культурні краї-
ни, як Англія,'. Німеччина, 
Франція?. Але для Совєтськоѓо 
примітивізму вже й видання 
альГебри здаються досягнсн-
ням! Спробували ми ще пере-
глянути . кілька альманахів, 
мистець'ких журналів, але від-
разу кинули книжки, немовби 
в руку вжалила бджола. Знов 
майже з кожної сторінки ди-
виться знайома вусата фізіо-
номія... Ні, дякуємо! Сталіна 
нам уже рішучо забагато!!! 

(Далі буде). 
М. Органський. 

Двозначна відповідь. 
Він: Затям собі! Коли 

я завважаю, що ти зра-
джу^ш мене, вбю тебе! 

відходять, із розчарованим і — Не бійся, не'завважа-
виглядом. І справді! їхати д р і є ш ! 
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(2) П Р О ѓ Щ З XIX. КОНВЕНЦІЇ У К Р Щ Ш Р НАРОДНОГО СОЮЗІ?, ІДО ВІДБУЛАСЬ У В Ш Р Г Щ Д. К„ В ДНЯХ 1 р 5 Т Щ 1 9 3 7 РОКУ 
В 1935 році на річнім засіданню головний уряд, 

иі# багатьома` важними оправами обговор'ював одну 
пуже важну справЎ,''а саме, справу поширення біль-
іУ0{{̂ ктивностИ між членами за приєднування `нових 
ціенів. Щоб заохотити більше` число' членів до праці 
та дати їм можність дістати відповідну наг'ороду'за 
іх працю, голеќний уряд рішив збільшити наг`ороду 
з $1, яку плачено в 1934 році, до $З і $4- Це рішення 
показалося 'досить доцільним і з нього скористало 
багато членів', Упродовж 1935 і 19316 року члени 
ча00били собі а У. "Н. С. за' приєднування нових 

І ч.̂ нів $9,689ѓ." 
У звязку з тим головний уряд ухвалив, щоб 

відділовим Предсідийкам і касієрйМ за ЇХ працю по 
відділах У. Нѓ Союз давав нагороди по 25 центів 
від кожного нового приєднаного член'а, без ріЖниці, 
чи цей новий чЛей буй приєднаний до йовНолі†йіХ 
членів, чи до Молодечого Департаменту. 

На тім засіданню був ПриЯвний дЄЛєга† від Орга-
нізації Українських Націоналістів, її. О. Грибійський, 
якни передав У. Н. Союзові привіт від Рідного Кра̀ ю, 
а зокрема від тої молоді, яка на рідних землях веде 
затяжну боротьбу за здійс`нення українськоѓ ідеї, 

"̀ І̀деї, якою У, Н. СоюЗ упродовж ч свого існування 
завжди дорожив, яку У. Н. Союз пропагував' і під" 
держував морально^й матеріялвнсг і за це здобув собі 
почесне МІСЦЕ в серцях ўсвого українського народу-

На засіданню екзекутиѓвного комітетў в липні 
1935 року передискутовано потребу третьої нової 
молодечої Грамоти. Супроти того ггрипоручено голов-
ному рекордовомў секретареві ̂  виготовити відповідќі 
резолюції, потрібні До переведення референдума И цій 
справі. У листопаді й̀ грудні, згідно зо статутом, пе-
реведено референдум за принятгН тої дитячої ѓра-
моти, себто КЛЯСЙ З, 

К у п н о `й п р о д а ж 6 о н д і йЃ 
У фінансовому звіті секретаря-касі#ра' буде по 

даний подрібнќи звіт Про купно, продаж і виміну' 
бондів, які переведено впродовж чотирьох минулих 
років. Я ПодаКУ в мОйомў звіті лише загальні суми 
всіх' трансакцій. ` - , ` ------
Від'Ьго, січня 1933 До. 31-го грудня 1936 

року екзекутив'ний комітет купив і вимі-
‚.няв бондів на суму ____^„_____ ^___^2,411,742.66-

В тім самім часі, себто за минулі 4 роки, 
. екзекутивний комітет продав, або вй-
,. Міняв бонДів на сум'у _-_ „ ^J if#85,72l81 
За ті бонди заплачено при купні і ;__„,. 1,906,095.57 
Чистий зарібок з продажу, або виміни 

бондів остався для У, Н, Союзу ______$ 49,627.24 
Я певний; що всі ви, шановні делегати; будете 

згідні зі миою^ коли я скажу, що це був не злий 
зарібок для організації в таких важких умовинах 
фінансової,.скрути, в якій знаходилась Америка. До 
проблеми інвестиц'ій у бондах на майбутнє я, на 
підставі' мойого скромного досвіду, хочу бодай у 
кількох словах додати, що найважнішиМ завданням 
будучого уряду У. н. Союзу буде, мати в союзовім 
бондойім :йЬртфелі короткорвченцевї бонди а най-
вищими відсотками, бо довгореченцеві бонди, а ще 
з низькими відсотками, можуть мати багато нижчу 
вартість на біржі, Я̀к иороткореченцеві. Зѓадую Про 
Цю справу тому, що вважаю цю проблему` інвестицій 
дуже важливою для будучого головного уряду У. H. 
Союзу. 
М о р г е д ж Г . 

І 
В У. Н. Союзі й Молодечім Департам'енті є Всіх 

Моргеджів 165, на яких організація Має інвестованого 
Майна $1,303,439.50. З тих 165 моргеджів У.'Н. Союз 

, Майно У. Н: Союзу розділене в інвестиціях і го-
тівці процентово так: f 

4 МоргеджІ „ _ . - _ - - _ — z- - 29.03% 
Реальности, включно з власним домом 25.70% 
Бонди :^L--l „ - _ . . - _ 4_ѓ^ 27.00% 

; ‚‚.Позички членам ,— 1Q.70% 
Готівка „ І , :_ — 7.67% 

Рекордовий департамент У. Н. Союзу. 
Но.вий б и з н е с 

У грудні 1935 р.' екзекутивний комітет рішивг'"УСів перебрати 9 моргеджів під свою контролю ft 
що згідно з обчисленням оцінки грамот членів У. Н. й 

Союзу можна признати дивіденду членам на тій 
ними адмініструвати. -На - всіх тих моргеджах було 

самій підставі, що й попередньоѓгоќў, себто чле-1 $ 9 . 8 3 5 ' 2 4 ? пла†ниЃ відсотків (склаДВниХ) 312,596,31 
нам, то були ооезпеченї .в, ќлясах О. ђ . Е. від 1926 Р е а л ь н о с т и , ' 
Року, . . " , В останніх Чотирьох роиах головний уряд і екае-

В 1936 році головний ўряд на річищ засіданню кутивннй комітбт мали перед собою дуже трудне за-
застановлявся обшПрно из і стіравою окремих брѓа'- вданий берегти Мій№ У: Н. Союзу, інвестоване в 
нізаторів для Y.H. Союзў'. Всі члени Головного уря-.моргеджах та реальностях. З протоколів 'головного 
ду ствердили, ЩО для більшого поширення активно-; урядў й екзекутивного комітетў, проголошуваних в 
сти в вербуванню нових членів для організації Треба орѓйні У. Н. СОюзу, „Свободі", всі ви, Шановні де-
зміни в структурі СоюзовоІ машини, яка діставалаб легати, знаєте, який був загальний стан реальностей 
більше нових членів, як це досі було. Бо нема що.у ч^сі Тої економічної й фінансової Депресії, 
закривати цього фактў, що на таку' організацію, ЯК #сі інвестиції у Н . Союзў на моргеджах були 
у. Н. Союз, ми дістаємо замало членів. в дуЖЄ невідрадному положенні. Власники реально-

Супроти того головний уряд рішив, щоб екзе- Стеи не могли в тім часі сплачувати капіталів, про-
кутивний комітет у 1936 році зробив спробу бодай центів ні Податків, бо їх Доми стояли майже порожні, 
v кількох більших містах -з кількома людьми,^ які - чинш був дуже низький'і не приносив стільки доходів, 
працювалиб постійно при організуванні нових чле-,скільки треба було На Покриття біжучих розходів 
нів щоб у цей спосіб переконатися практично, що'при-Вдержанні реальностей. Головний ‚уряд і екЗе-
так'і люди зможуть зробити для організації, працю- куТйвний` комітет 'робили всі' мбжливі заходи, щоб 
ючи для неї постійної Згідно з тим. рішенням ;о- здасники^ реальностей сплачували моргеджі, процеи-
ловного уряду екзекутивний: комітет переговорював ти 'йѓ податки. ОдначЄ,:Не зважаючи на всі ті'старання, 
з деякими членами'й секре`тарями вїдділів, щоб вонй)вислЦ не був вдоволяючий, І̂  Незаплачені проценти 
постійно прац`ювали іфи організуванні нових членів,' У: Н. Союзові й податки дальще Зростали щораз 
за ВІДПОВІДНУ ИИИагОрОДу, ОДНаЧв НІХТО З ЧЛЄНІВ; НІ бІЛЬТЯЄ.' ` -' ч ' , j : 
з секретарів такої пропозиції йе приняа. ;t ' і, г ми, ,; ;^'Супр"оТи''такого'"стйну інвестицій на реальио-

На TfM засіжаині `головний уряд радив також над `стях головний уряд^на річних'засіданнях в 1934 і 
справою огл-ануЬ)Юзу, „Свободою'^ а зокрема наД )?35 р^ш рішив, щоб ЩУ№. СОЮЗ перебирав на вла-
т и і ^ Й л Ш Ш в т и ^ % ^ -рвалиіости, на яких проценти 
ТомуГЗо це дуже важна справа для розвою У7Й. f йОдатки .‚були неааплачен!.- До кінця грудня 1936 
Союзу нйбудуче, головний уряД сТаНув на'такому Року У. Н. Союз був змушений силою, обставин пе-

:стаиовИЩІ, щоб цю справу Предложнти конвенції до ребратИ на власність організації 25 реальностей. На 
Рішення ' . ` і - . " і̀ всіх тих реальностях, Перебраних на власність орґа^ 
і- ,'. . ^ ^ ' ' ` ^ я ,-,.- . І 'Нізації, У. Н. Союз має'інвестицій, включаючи неза-

" В: квітні 1936 року екзекутивний ‚комітет ухвалив П л а ч е н і проценти й заплЗчені орґаиізацією податки, 
виасИгнўвати'$1,000 з фонду народньоѓО V %$7^.на суму. $1,113,403,48. ; , . ; , .- . . . ; .. . 
з фонду запоцогового,,якпЦмогу тим членам У.̂ :Н. І ;;,фіЙ;ансовий .депар^мент подає ‚суму інвестицій Союзу7то 'найбільше потерпіли Ь М Њ ^ ^ % Т $ ^ ^ 
могу екзекутивний комітет розділив " J ^ н ^ Ц д а зації $1,044,088.16. бгже ріжннця $69,315.32 між тими 
потерпілих членів У. Н. Союзу в формі місяДниЬс о м а й неодежані відсотки й правні кошти, 
вкладок, а точний звіт з цієї підмоги був проголо- . o p r a H i 3 a u j J ! п р и продажу тих реальностей може 
шенни в орѓані союзу. І дістати, або й не дістати. А на девятьох моргеджах, 

В грудні 1936 року екзекутивний комітет ухвалив перебраних під кантролю, У. Н. Союз має інвестицій 
уділити дивіденди в формі опусту в місячних вклад- $222,034.44. Ця сума є вчислена в загальній; сумі інве-
ках тим членам, що є вже три або більше років чле- с т и ц і й На моргеджах; у позиції $1,303,439.50. 
намгі котооїнебудь з пятьох кляс нового роду обез- _ - ^ `̂ . , 
печення себто кляс О. P. Е. W. Т. Отже дивіденди` л Перебравши реальности на власність організації, 
тепео дістанѓѓь ті всГ члениЃ що відразу обезпечили або під контролю ті реальности, яких власники 
себе в нових родах, і ті члени, що перейшли,зо ста- не давали запоруки, що всі зібрані ними гроші з чин-
оого РОДУ обезпечення до нового в 1933 році. Ріше- шу вони вкладали на сплату капіталів, процентів і 
но теж уділити дивіденди в формі опусту в місячних податків, головний уряд рішив^ щоб екзекутивний 
їкладкаЙ-им дітям, що є вже'ЧрИ роки або більше комітет свмий^адміністрував усі ‚реальности й щадив 

для організації п гроші, які побирали давніше аген-
ти, або .Q3MJLвласник%-.за адміністрування.-г-А -було 
навіть двз ЂШѓЖІЇ, "де власники 'відійшли з `зібра-

v 3 фінансовим зростем У. Н. Союзу дуже важним 
є для організації теж і зріст у чЛенах. Під новим 
бизнесом треба розуміти нових зорганізованих чйЄ' 
нів за `` останНг чотири роки. 

'Який'же був Той'ИЬвиЙ бнзнес за Останні чотири 
роки? Коли 'Порівняємо новий бизнес за чотири роки 
До Дітройтськбї коивенції з новим бизнесом за о-
стЗНйі чотири роки, то внслід є такий: 

Від 1-го січня 1929 до кінця 1932 року вписано 
нових членів до'Ў. Н. Союзу 3,848 старших і 4,379 
дітей, які обезпечили себе на суму $4,631.600. 

Від Ґ-го січня ..1933 до кінця 1936 року вписано 
нових членів до У. Н, Союзу 7,550 старших і 3,093 
дітей, які обезпечили себе на суму $7,084.100. 

Отже ̂  в Останніх чотирьох роках було нового 
бизнесу на $2,4527500 більше ніж у попередніх чо-
тирьОх роках . 

Хоч рекордовий зшт виказує більше нового биз-
несу в останніх чотирьом роках, як було до дітройг-
.ської конвенції, То всетаки це ще замало. Повинно 
бути багато більше^ , 

Тому,' що це дуже важлива для організації спра-
ва, прошу 'хвальну конвенцію, щоб при ухвалюванню 
внесків` д'ля добра організації приняти таку і ухвалу, 
на підставі якої можнаб будучому головному урядові 
наладнати Сбюзовий апарат у вербуванні нобйх чле-
нів так, щоб цей новий бизнес зростав постійно ДО 
такої величини, якої,для У.`Н. Союзу потрібно. . . 

Оргаи у. н. союзу. 
†іро ор'ган У. Н. Союзу, „Свободу", тр^ба зЬри-

емністю підкреслити те, що завдяки солідній СПів-: 
пр̂ аці редакції з` редакційним комітетом за останні 
чотири роки наш орган не мав ніяких клопотів з 
процесами. Мушу підкреслити ще й те,, що впродовж 
останніх чотирьох літ не було ніякого урядового за-
жалення від членів на наш орган за його спосіб ре-
дагування, ні за той світогляд, який уявляють собою 
редакційні статті. Навпаки, наш орган може виказати 
від наших членів і людей зі стейтів, Канади й з краю 
багато листів, у яких вони висказують ‚іСвободі" 
признання за совісну службу нашому народові й нашій 
національній ідеї; ; 

Треба Теж ствердити, що впродовж останніх чо^ 
тирьох літ, а зокрема в минулому році й цього І року 
перед конвенцією; Деякі ЛюДн на сторінках ворожих 
У. Н. Союзові ̂ `українських часописів Йападали зЛоб1-' 
но І безпідставно! на .наш.орган,, його редакторів і го-
ловних урЯднИКів,. Х^кі ЗЛОбнї й безпідставні напади 
писали ті ріжні люди на те̂ , щоб викликати, між чле-
намй1У. Н. СоюЗў борот'ьбу. Та'кою боротьбою хотіли 
вони допровадити до того, щоб ййнести „Свободі'' 
нові, процеси, з:` яких можнаб тяРнуѓИЧОрѓанізаційне 
майно ,̀ так, ЯК це вже бувал# нераз у мйнувшості; 
Г0Л9внИй уряд і редактори. Знали добре, чому ті люди 
писали н нападали, і що` вони тими нападами хотіли 
оСяГйути. Тому` ѓоловИий уряд і редакція завжди вва-
жалн"на тЄ, Щоб Такі НекуЛьтусЛЯГнапади йе дали ĵ i'a-, 
кого. Приводу ѓдо процесів. Маючи це'на : ўваз}ами 
ставили добро ортаяізації вище понад "ту; іц'коДу; 
Яку ПОНОСИЛИ ЧЛЄИИ ГОЛОВНОГО : УРЯДУ ІfрЄДЙКТОрИ 
Зприводу мовчанки, якрю для добра організації зоў. 
вали рі)ќні наклЄПИ, якими `нарўшуваіїо їх честь. 
J ...ІЦоДб^ і спра'в' нарЬдніх 'і: політичних, то „СвобО-
да?'̀ й- головний уряд У. Н. Союзу Ста'ралися потїрати 
fe^ що було'згідне з ухвалою конвенції тЗ корис'не 
для всього українського народу в Америці, як теж 
для'. добра українського народу на українській Землі. 

подібного він більше не повторить, то, на жаль, та 
сама історія повторилась уже 26-го квітня, себто два 
місяці по річнім засіданні в 1935 році. Тоді ѓі. Ма-
ЦіЙовський.нЄ працював до 20 липня. 

Дня 2t)-ro липня 1935 року п. МаційовськйЙ Вніс 
писемну просьбу до екзекутивного комітету, щоб 
звільнити йогО від обовязків завідателя „Свободи''. ` 
В тім письмі він' лросив екзекутивний комітет, щоб 
призначити йому якесь інше, менше відповідальне^ 
заняття в канцелярії адміністрації. Екзекутивний ко-
мітет прйняв ЙОГО просьбу про звільнення його від 
обовязків завідателя і призначив йому працю в кан-
целярії „Свободи" 3 платнею $200 місячно. Одначе 
і при тім новім заняттю він дальше робив це саме. 
Від 4 до 11 вересня й від 15 вересня до 14 жовтня 
Т935 року не приходив до праці. Супроти,того всього 
дня 14 жовтня 1935'р. я повідомив листом п, `Маці-u 
ftoBCbkorOj що тому, що він зовсім знехтував те все, 
Що організація, для нього, зробила, і що віц самий 
заДѝ шИв іліріцкі без ніякого повідомлення, }'він сам 
позбавив сеое и4 то'го останнього^заняття, яке орѓа-
нізація йому дала по його ^ступленню зі становища 
завідателя. 

членами ќЛяси 2-гої Молодичого Департамеиту. 
Фінансовий департамент У. Н. Союзу. 

І н в е с т и ц і ї в б о н д а х і м о р г е д ж а х 
(ѓіпотеках). 

ЯК вам відомо, 

ним чиншом. 

роках була Дуже скомплікована й -нестійна. ` Гака 
комплікація економічно-фінансової господарки краю 
мала великий вплив і на фінансовий розвій нашої 
чотири й нів міліонової організації. Отже супроти 
того й екзекутивний комітет У. Н. Союзу мав перед 
собою дуже важке завдання в слідкуванні за відпо-
відними й певними інвестиціями, які приносилиб від-
повідні відсотки, що їх У. Н. Союзорі потрібно до 
його розвою.' -''У` 

В останніх чотирьох роках yet нові видання боц-
Дів, які були до набуття для інвестИцій,Ч5ули з дуже 
низькими відсотками, а котрі бонди й були з вищими 
відсотками, то ціни їх були такі високі, що ті бонди 
могли бути небезпечною інвестицією для організації. 
Це саме було і џ державними бондами. Всі державні 
бонди держава' випускала з низькими відсотками, а 
й тих тяжко було дістати стільки, скільки організація 
хотілаб дістати по такій ціні, по якій державний 
скарб ті бонди продавав^. . 

Отже з огляду йа таку велику зміну в бондових 
інвестиціях екзекутивний комітет мусів пильнувати 
й переводити трансакції інвестицій у бондах на зо-
всім іншій засаді, ніж роблено це давніше, ькзеку-
тивний комітет мусів слідкувати постійно кожного 
Д"я за цінами бондів, щоб можна було у відповіднім 
часі купити й перепродати бонди з зисками для 
організації. 

У Н. Союз мав ў своїм бондОвім ^портфелі 
міських і повітових бондів -На суму-$257,000, які op-
галізація закупила давнішими роками а якѓ не пяа-
Ч"и відсотків, або капіталів. За минулі чотири роки 
Акўтивний комітет постарався і. ЖфЧ`Фль^ЬўЬ' 
ВУ тих неплатних бондів так, т о всі ті -бонди^ або 
продано за такў ціну, яку організація за иих^зайла 
?и . або виміняно на нові бондИ, Які платять від-
уі№. Осталися ще 'одні бонди на ..суму, W0O0, які 
?е не е впорядковані, бо заряд того .fCTa.njpeeoi 
^ ь новий плян щодо' сплати тих бондів Одначе ч1 ті 
^ и будуть-виплачені в короткому часі. 

Справа завідателя „Свободи". 

Екзекутивний комітет виконує це рішення го-
шановнї делегати по прого- л о в ного уряду Й‚‚адмініструє Самий перебрані ре-
шановні дельгати, но "У^^ альності. -у збиранню , самого чиншу помагає нам 

лошенню президентом Рузвелтом полщоџого с^ятџл о д и н р о 6 і т н и ќ Який теж робить конечні яаправки 
фінансова проблема .Америки^ 0^^ій^ТІ1^ь

я^ на реальностях. За збирання самого чиншу,У. Н. Союз 
платить тому робітникові 2Ys% від доляра за його 
працю й ` уживання його власного авта. Для при-
кладу Подам, що давніше агенти побирали за зби-
рання чиншу 5% від доляра. Агенти брали теж від 
У. НІ Союзу-половину першого місячного чиншу за 
вннаймлювання кожного помешкання. Тепер екзеку-
тивний комітет самий винаймає людям помешкання 
й щадить те Комісове для організації. 

Приходи з чиншу на реальностях Ў. Н. Союзу й 
реальностях, Перебраних цід контролю У. Н. Союзўі 
були такі: -
В 1933 р.ОЦІ -зібрано чиншу — ,—$ 4,265.08 
Розходи на вдержання реальностей і запла 

чені податки і і 6J41.99 
Недобір J J - l l l J_ . - jL - - .—- - .——— 2,476.91 
В 1934 році зібрано чиншу _ — $ 89,693.45 
Розходів на вдержання реальностей було L_ 40,604.27` 
Податків заплачено '.—-. __.—__ 24,674.95 
На-процент для У. Н. Союзу Осталося —— 24,414.33 
В 1935 році зібрано чиншу —:___„..—^$122,880.13 
Розходи на вдержання реальностей ; 49,109.57 
Податків заплачено — 29,562.20 
На процент для У. Н. Союзу осталося _ , 44,208,36 
В 1938 році зібрано чиншу _^__1^_$154,617.88. 
Розходи на вдержання' реальностей .і`—:_" 58,338.75 
Податків заплачено — і _^__ 43,277.43 
Недобір на двох реальностях u— 232.51. 
На процент.для У. Н. Союзу осталося 53,001.70 
М а й н о У. Н. С о ю з у . 

Загальний зріст майна У. Н, Союзу й Молодечого 
Департаменту за, останні чотири роки був такий: 
З кінцем 1932 року загального майна в 

У. Н. Союзі було : — $3,256,205.88 
З кінцем 1936 року загального майна в 

У. Н. Союзі було — $4^489,305.96 
У. Н. Союз зріс у майні за останні чо-

Д0 травня 1934 року завідатель „Свободи", п. 
Маційовський, час від часу не працював і'не.вико-
нував своїх обовязків. Коли це зачалося повторяти 
щораз частіше, я спитав п. Маційовського, Чому він 
це робить. На таке моє питання п. Маційовський 
оправдував свого відсутність при праці станом свого 
здоровля. 
,--. - В :гравта `1934г т я і к у ^ ^ 
дався, що майже в yVix випадках відсутности завіда-
теля при праці. ПІ Маційовський був у нетверезому 
стані. ДійШ^О; аЖ до ‚того, що свої й чужі` люди звер? 
тЗли екзекутивному комітетові увагу, що;таке пон 
ступоваиня завідателя наносить Шкоду йому; самому 
й організації. Коли по трьох тижнях відсутности при 
праці, в Травні 1934 року, завідатеЛь вернувся до 
праці, екзекутиміий'комітет представив п. Маційов-
ськоМу його неправильне й шкідливе постуПовання 
супроти організації, а таксамо супроти себе самого, 
та остеріг його, щоб він цього більше не робив. 
Пан Маційовський признався тоді до вини й запевняв 
екзекутивний комітет, що цього більше не Зробить. 

Хоч- завідатель запевняв екзекутивний комітет, 
що він Покається,-то' при кінці липня 1934 року він 
зновуне прийшов до праці й не працював від 30-го 
лмпйя до 28-го серпня. Коли 28-го серпня завідатель 
вернувся до праці, То був у такому стані, що йому 
було неможливо вести адміністрацію „Свободи". От 
після від 12 до 14 вересня він знову зробив це саме. 
:. На засіданні екзекутивного комітету 15-то ве-

ресня 1934 роКу екзекутивний 'комітет уже рішучо 
заявив завідателеві, що коли; це саме повториться 
й набудуче, то треба `буде поступити супроти нього 
згідно зо!‚статутом... Одначе від 8 до 12 -січня й від 
2 до 11 лютого 1935 року повторилось це саме. , 
- Супроти того я завісив` в урядуванню; зав`ідателя 
на один тиждень, себто д̀о зібрання річного засідання, 
щоб головний уряд рішив, що зробити з 'цією спра-
вою. На річнім засіданню в 1935'р. П. Маційовський 
признав за собою провину і просив,, щоб йому це 
дарувати. 

Головний уряд,`переслухавши цілу справу, рішив, 
щоб подарувати п. Маційовському його провину і 
привернути йому права завідателя „Свободи , одначе 
3 тим Застереженням, що колиб він ще раз так зробив, 
то тоді голойний предсідник має Його суспендувати 
з уряду завідателя. Дальше головний уряд рішив теж, 
що на випадок суспендування завідателя з уряду го-
ловний предсідник має обняти його уряд та Сповняти 
той уряд до наступного річного засідання головного 
уряду,. 

Хоч `ТІ. Маційовський зложив на річнім засіданню 
перед головним урядом усну заяву, що він не по-
винен був поступати так, як він поступав, і хоч дав 

Справа злуки Союзів. 
В лютім 1934 року екзекутивний комітет У. Н. 

Союзу одержав письмо від виконного комітету У. Р, 
Союзу з пропозицією відбути спільну нараду урядів 
обох Союзів у справі виміни думок щодо злуки обох 
Союзів. Екзекутивний комітет У. Н. Союзу радо на це 
згодився й такі наради обох урядів .і.-редакторів 
„Свободи" й „Народної Волі" відбулися перший раз 
10-го лютого 1934 року в головній канцелярії У. Н. 
Союзу. 

Екзекутивний комітет У. Н. Союзу, маючи на 
увазі те, що викоЕиий комітет'Ў. Р. Союзу був ўпов^ 
ноьажненнй ‚конвенцією У. Р. Союзу такі переговори 
вести, а екзекутивний комітет У. Н. Союзу такр,го 
ўгіовноважнення від конвенції У. Н. СоюзЎ ні ,вц. ѓОѓ 
Ловного уряду не мав, заявив виконкому ком`ітетовї 
У. Р. Союзу, що ті "перші спільні наради требаЩаЬ-
жати не урядового,^ а' дискусійного характеру. Маѓ-тій 
першій нараді, порушено в дискусії aqi важні, питання, 
які; можуть виринути в звязку,з пропонованою!Mft 
кою ооох Союзів. `̀  `'^` 

; . ;; Н ;̀ ІІ`.` ' " М І '.-.., ; ! Н'І . 'ІЌ ' ` Н С 
Супротитого на річнім засіданню головного ур#-

ду У. Н. Союзу в лютім 1934 року я предложив що 
пропозицію виконного комітетўЎ. Р. Союзу ДО ви-
рішення головному урядові Уч Н. Союзу. По перЄ-
веденню вичерпної дискусії головний уряд У. Н. 
Союзу ухвалив уповажнити екзекутивний комітет У. 
Н. Союзу вести дальші переговори з виконним ко-
міТетом У. Р. Союзу в тій справі, з тим розумінням, 
що екзекутивний комітет У. Н. Союзу при перегово-
р̀а'ХУ'З виконним комітетом У. Р. Союзу має мати 
завжди на увазі збереження питомих прикмет і-тра-
дицій У. Н. Союзу. 
' На шдстаді уповноражненн^ голоррИм нурядсім 
екзекутивнийчкомітет У.`Н. Сою'зў і редактори і,Сво-
'бЬди^ ма'лИ^другі н'аради в справі "злукй.'Є^б'юзів-'̀ з 
виконним комітетом.! У.кР; Союзў й редактор'ами л'ІНа-
родної Волі" днягГб‡-ГО`^стопаду, ІІ934 ipokyj Другі 
наради^рідбулися^в^г^рній к4нцелярц;У., P. ‚Союзу. 
На тій другій нарадЃрого^орено 'способи. ‚я̂ им'и-М)ОЖ-
наб наблизити До себе асЬкурацщні системи обох 
організацій. Обговорено справу1 Пере'ходу членів''зі 
старосо роду обезце.чення иа новий в обОХор ѓЎні -
здціях, справў асекураційних резерв, позичок. гїлена̀ М, 
процентів від позичок, табелі вкладок,: Обеднання віід-
ділів, по'місцевостях і спра'ву, обох'.органів, д , л . 
Іг` На ,̀ Щ Другії '̂ нараді ‚стверджено ййв,;; що І ЎУ ІИ. 
Союз і'Ў. Р. Союз мали, Мають,і матимуть не ‚тільки 
асеќураційні Завдання, 'ал'е1 й ' громадські 'с-обвязіф 
Супрбти іміграції і''-Старбго кра̀ ю, що; зйука обйДвох 
організацій повиннаб ўможливіѓѓй)чфаЦ# 'ййкона'ния 
тих цілей. Дальше стверджено теж, що в, зврзку зі 
злукою1 е' 'багато важних питаиь,: ксітризі: вирі'шення 
вимагає основної підготови й провірения, заки МоЖ-
на буде виступити обом організаціям з практичним 
ПрОЄКТОМ ЗЛуКИ ОбОХ СОЮЗІВ;. 

Дня 26-го лютого 1937'року екзекутивний комі-
тет У, Н. Союзу і виконний -комітет У. Р. Союзу 
відбули третю нара'ду. На тій третій-нараді обгоао-
рено Пропозиції, предложені виконним комітетом У. 
Р. Союзу щодо злуки й порішено, Щоб уряди обох 
організацій постаралися дістати правну опінію від 
стейтовйх асекураційних властей, стейту Ню Джерзі 
й стейту Пенсилвенії, відносно того, чи, зі сторони 
тих власте'й не будуть заходити якігіебудь перешкоди 
.ЩОДО Та.КОЇ .ЗЛукИ...^.,^^., ...м... ....‚^JL^^^^^m.... и 'ѓт 

У звязку ^ цією справою треба мені піднести 
в мойому звіті ще і те, що 24-го листопаду' ЛШ 
року, були приїхали.-до- У.'Н. СОю у̂ пре)вдг^ники 
‚Згоди Братств' 

тири роки на а. $1^33,100.08 Ьголовному урядові „:слово чести", що набудуче чогось 

Братств" з - ОлтїфачМѓ `щоб; ЦерсМвсЖти з 
Єкзекутивн%м комітетом У̂. Н.ХЬюзгможлнІбість злу-
Ки „Згоди Братств" з У. Н. Союзом. Вислідом тих 
нарад було те, що представники „Згоди Братств" 
висказали Ще бажання обговорити злуку також з 
іншими запомоговими організаціями заки вони змо-
жуть остаточно рішитись на злуку. 

ч 
Пропамятна Книга У. Н.' Союзу. 

Головний уряд у лютім 1935 року рішив,' щоб 
видати Пропамятну Книгу з нагоди сорокЛіття У. Н. 
Союзу. Головні урядники, маючи иа увазі те, що 
історія У. Н. С'оюзу дуже тісно звязанй з історією' 
української іміграції в Америці, вважали, що конечне 
потрібним було для ма'йбутньої історії зіб'рати в ПрО-
памятній Книзі У. Н. Союзу бодай такі важніші ма-
теріяли, які відкривалиб перед нами й нашим Моло-
дим поколінням ті зусилля організаційного Жѝ ття 
української іміграції в Ам'ериці, які покладено вПро-
довж сорок літ історії, і які ще вкладає наща орѓа-
нізація в наше українське організаційне життя по. 
сьогоднішній день. 

Де важке завдання видання ПропамятНої Книѓг 
головний уряд передав редакційній комісії і редак-
ції „Свободи". Кажу, що Це було важке Завдання 
тому, що, як ужеч сказано в ПропамяТній Книзі, 
Книгу ту паиходилось нам видавати в дуже тяжких 
умовинах. Для прикладу діДкреслюю лише те, що зби-
рання й писання матеріялів, редакційну і видавничу 
працю мўа'ли виконувати головні урядники, редакто-
ри ;Й робітники попри щоденні свої обовязки, бо що-
денна праця в головній канцелярії, в редакції і в 
робітні мўа'ла бути зроблена. . . , 

Хоч здавалося нам усім, що` це прямо буде не-
можливо виконати в таких технічних умовинах у 
яких доводилось видавати нам ту ^Пропамятну Кни-
гу, то завдяки іУ.̀  Н. Союзові,- редакції, адміністрації, 
робітникам у друкарні, відділовим урЯдникам і соткам 
ріжних осіб, котрі не жаліли свОѓо труду й часу 
щоб приготовити й прислати свої праці з історії 
українських громад в Америці і̀  відділів У. Н. Союзу, 
доконано того, що ця Пропамятна Книга У. Н. Союз'у 
вийшла в такім^ короткім часі. v 
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, Членам У. Н. Союзу й українському .громадян- зізнаннях місцевих людей і згідно з метрикою смер-
ству що читатимуть цю Пропамят^Жйиг^ г ляшаемо і ти; показалося, що це було самогубство й тому`здер-
осуд, чи обовязок, вложений ні?редакційний комітетѓ.жано виплату посмертного. Одначе спадкоємець удав-
і редакторів „Свободи", був виконаний гідно. При{ся на судову дорогу й ў днях 11 і 19 березня 1935 р. 
цій нагоді хай мені буде вільно подякувати від У. Н. відбулася 'розправа в повітовім суді в Кл`анінґ. Суд 
Союзу членам редакційного комітету, редакторам і вирішив справу в користь спадкоємця, і Союз був 
всім тим громадянам і робітникам пера й робітні за змушений виплатити посмертне й покрити кошти 
їх щиру співпрацю при виданні тої ` Пропамятної 
Книги. 

Справа Сиротин ця У. Н.ч Союзу. 
На підставі ухвали 18-тої конвенції головний уряд 

на річних засіданнях обговорював справу сиротйнця. 
Одначе - в цій справі не ухвалено ніякого відповід-
ного рішення. Тому прохаю конвенцію цю справу 

-якось уже раз вирішити й ухвалити таку постанову, 
На підставі якої будучий головний ‚ўряд зможе цю 
справу викінчити. . х 

Поміч на українські краєві й американські ціли. 
У. Н. Союз `за останні чотири роки, на підставі 

ухвал конвенції і річних засідань головного уряду, 
виасйґйував зі своїх фондів,і вислав за посередниц-
твом „Обєднання" до рідного краю на ріжні народні 
ціли $9,790, .а. на українські американські ціли 
$11,714.56. , ; 

Всі виплати; як це може посвідчити контрольна 
комісія, були плачені чеками, підписаними мною, як' 
предсідником, і гі. Слободяном, як фінансовим се-

- кретарем-касієром У. Н. Союзу. 
В часі мойого урядування за минулі чотири роки 

я відвідав багато відділів у ріжних справах і'в ріжних 
місцевостях. Я не буду тут вичисляти тих усіх місце-
востей, бо. це забралОб багато дорогого часу. За-
гально скажу лише те, що в кожній місцевосте, де 
я лише був, чи- це на зборах відділів, чи на ріжних 
святах, підносив я значіння - У. Н. Союзу та його 
велику працю для добра своїх членів і українського 

. американського громадянства в Америці й у Ріднім 
Краю. В тих місцевостях, де я був з якоїцебудь на-
годи, помагав я членам організувати нових членів 
і нові відділи, які тепер гарно розвиваються. Пола-
годив я теж, багато справ листуванням до відділів і 
членів, з чого маю докладний реєстр у головній 
канцелярії. 

Отсим кінчу мій звіт і дякую всім делегатам і 
делегаткам з попередньої конвенції, тут приявним, 
з а д о в і р я , що повірено мені такий важний уряд в 
організації — головного предсідника. Цей важний і 
відповідальний уряд я старався виконати так,, гік ца ; 
казувала мені моя совість і добро всіх членів напіої 
організації. З цього місця вважаю своїм обовязком 
подякувати всім членам головного уряду, товаришам 
членам екзекутивного комітету, редакторам, урядни-
ќам місцевих відділів і всім тисячам членів У. Н. 
Союзу за їх щиру й совісну співпрадю, яку ми всі 
разом виконували для загального добра всім нам до-
рогої організації Українського Народного Союзу. 

По скінченні звіту гол. предсідника делегат від. 
123, В. Бадан, радить звернутися до Українського 
Робітничого Союзу в Скрентон, Па., щоби урядники 
того Союзу приїхали на нашу конвенцію і сказали 
кілька, ‚'елів відносно злуки обох Союзів. Головний 
пр#дсідник М. Мурашко вияснює, що він г.овррив із 
заступником п^ежіднйка Українського Робітничого` 
Союзу, ВоЛ. ЛевиЦьктГм. і цей обіцяв, що виконний 
комітет Українського Робітничого' Союзу пришле 
двох людей .на 19-ту конвенцію Українського Народи 
Ного Cciiqay як офіційних представників, а рівночасно 
запроси`в український ^Народний; СОюз вислати двох 
офіційних делегатів1 на̀  конвенцію Українського Ро-
бітничоѓо Союзу, 'яка незабаро'м має відбутися.‚П`о, 
цьому .виясненні делегат 123 )вїд. В. Бадан, відтягнув 
своє внесення. З черги здавали звіти отсі головні 
урядники,:" _ ......,, 

. - v ЗВГГ ЗАСТУПНИКА ГОЛ- ПРЕДСІДНИКА, " . '" 
,nw:G$ ' ' і н ж , В ' МАЛЄВИЧА. {-`" ' 
. .Підпас г надзвичайного, засідання''г'оловного уря--

ду,, 'яке відбулося в днях(:і1,4 і 15л липня '1933 ро-
ку, й підписав відповідні'резолюції до банків,, в кр-` 

" трих `було'- повідомлення Про "Зміну ўряду та фор-
мально' перебрав уряд трост`їса і пятого члена екзе-
кутиви. Підчас згаданого засідання була також і ко-
ротка нарада членів екзекутиви, на котрій рішено. 

; 'що звичайні й рутинові справи буде залагоджувати 
головна` канце'лярія постійними чотирма членами екзе-
кутиви; лише коли прийде справа більшої ваги, тод 
і пятиЙ член екзекутиви має, бути- покликаний н? 

"" засід'ання екзекутиви, щоб дати також свою опінію 
' в дотичній справі. 

В 1933 р. був я покликаний на одно засідання 
а в 1934 р. також на одно. В 1935 р. на два, а в 193Г 
р. на_три засідання екзекутиви 

В листопаді 1934 р. припоручено мені поїхати 
до. від. 255 у Вест Нютон. Тут, крім інших скарг, 
члени головно нарікали, що Союз числить 6% від 
позичок на грамоти. 

В грудні 1934 р. припоручено мені поїхати до 
від. 120 в Аліквіпа, щоб залагодити місцеві. нЄпоро- _ 
зуміння. Там я перевів вибір нового уряду. Одначе) кілька припоручень.з головної канцелярії и ТІ.припо-
неспокій і роздори тревали у відділі дальше. В 1935 ручення я виконала як слід. ' 

рітських частей, чи всіх інших таких справ які на-
лежать до обсягў ділання екзекутиви У. Н. Союзу, я 
завжди листувалася з головною канцелярією та по-
магала членам'ў викінченні дотичних справ. 
S Коли на річнім засіданні головного уряду з_лю-
того 1935 р. я довідалася, що відділові 334 з Клів-
ленду грозить суспенза за неплачення місячних вкла-
док, то я по повороті з засідання скликала .зараз 
урядників того відділу йў провірившн ту справу, пе-
реконалася, що вина за залеглий довг відділу до 
каси У. Н. Союзу спочивала на секретареві відділу. 
Опісля вибрано іншого секретаря і від тоді цей від-
дїл гарно розвивається. В дому самому році я мала 

"Протокол із кожного екзекутивного засідання бўѓ 
цомііцеішйізавждиі.ца ;чве уШаш$Іу 'часописі:'Крім 
того в. .конвенційних з відомле^ндіх головного предсід 
ниќа и ;ґЬловйих секретарів "є 'подані ^бщи$^ні й по-
дрібні інформації з цілої 'діяльности' нацюі кольо.` 
садьтдеддаституції,, тож не на місці .булоб мені ще раз 
вичисляти довгі ряди чисел, ще раз,: повторяти історії 

Р морЙеджі'в, бонд'гв, інвестицій, процентів та інших 
фінансових трансакцій;.я лише хочу підкреслити,! що, 
у. всіх справах я кермувався почуттям глибокого о-
бовязкў Супроти нашої організації та на перше міг 
сце брав під увагу справдішнє добро широкого за-
галу членства. 

Поза своїм урядом тростіса й члена екзекутиви 

р. їздив там контрольор Малицький, щоб зіавести лад 
у відділі, але, не зважаючи на те, частина' членів^і до 
сьогодні чується покривджена. . . 

В березні 1935 р. покликано мене до Ембрідж. 
Там у від. 276 також були непорозуміння. Я зарядив 
і перевів вибір нового уряду. Тепер т'ам спокій. 

В липні 1935 р. їздив я до Алт`уни, де помер чо-
ловік по кількамісячнім членстві в Союзі. `Справу 
полагоджено без судового процесу. "; 

Також тоді їздив я два разц до 'від. ;24.в Ренќін. 
Там мусів я самий і перевести контролю, книжок і ста-
рався всіма силами, щоб привести цей відділ до по-
рядку, одначе з причини злої волі одиниць і по нині 
нема в тім відділі ладу. і 

В 1936 р. припоручено. мені поїхати до Реймі. 
Там з причини внутрішньої боротьби й Ворожнечі 
треба було розлучити відділ на два. 

В осени 1936 р. скликав я окружні збори в Піт-
бурґу й запросив головного секретаря Д. Галичина 
з рефератом. Явились урядники трицять двох око-
личних відділів. Виглядало це як мала конвенція. По 
укінченню реферату вивязалася цікава й оживлена 
дискусія, в котрій майже всі присутні 'забирали слово. 
Ті збори були дуже повчаючі для присутніх. 

В 1936 р. їздив я кілька разів до Карнеґь й Ем-
брідж. В тих.двох місцевостях, по великих перешко-
дах, основано молодечі відділи. Вони, ;ще малі, але 
9 надія, що небавом розвинуться. К і 

Позатим усім 'приходило до мене до дому чимало 
поодино$йхі членів з усякими справами, головно під-
час виборів делегатів. Я провадив також широку 
кореспонденцію з головною канцелярією, з відділами 
й поодинокими членами, ' , ,!-

Я. вважаю, що! за останні чотири роки Союз пе-
рейшов може-1 найтяжчий період в історії' свого 
існування. Був це час страшної депресії. Члени опу-
скали ряди Союзу з браку заробітку. Був це та-, 
кож час нашої останньої реформи, згідно з якою 
членам` прийшлося платити вищі вкладки. До того 
тепер існують ‚деякі організації, що прямо обдурю-
ють людей абсурдна малими місячними вкладками. 
А багатьом людям бракує здорового розуму і їм 
здається, що за 80 центів місячної вкладки вони ді-
стають справдішню асекурацію на $1,000. І не хотять 
навіть застановитись над тим, що кожна )снуюча ор-
ганїзація розпочиналась такими низькими вкладками, 
але опісля приходила дол переконання, що на таких 
вкладках вона не може, існувати й не може да'ти своїм 
членам іПевного забезпечення. Ми тямимо,' що в м'й-
нулих реформах Союз тратив не сотки;. але десятки 
тис'яч членів`,'а'тепер, пе зважаѓочи на всі злидні. Союз 
вийшов -(Переможцем;. Наші фінанси в найкращім ста,-
ні, число, нашого членства перейшло знова трццять 
тисяч у нині наш.^Союз пищається як одинока най-
краща інституцій. . . , . . ) ' : ' '. ' ' '`г ' '-л`' 

" "В' 1936 р.;'я'`'маЬ` наго'ду бути в. Пітсбўргу на збо-
рах усіх запомогових організацій, чартер,ованнХ-"У-; 
стейтЬ Пенсилвеніі. .‚Були там репрезентовані сербц, 
хорвати, поляќн, словаки, мадяри, ЛИТОВЦІ Й ІНШІ. 
Розуміється, були Й дві українські, організації. Ре-
ферй^'ВНгоЛосив кбмїшенер Пенсилвенійсђкорр'пАсек, 
кураційног,о Департаменту. Г заявляю вам, що нашсі 
оргаш'зацщ. була признана як одинока, що стоїть у 

Упродовж, тих чотирьох років я була Цриявна 
н а . всіх тих імпрезах, на які я була запроше-
на, а які були влаштовувані Союзовими відділами, 
відділами Союзу Українок, відділами Організації 
Державного Відродження України ; й іншими орґа-
нізаціями.: На тих імпрезах я завжди вважала 
своїм обовядком держати високо Союзовий ѓПрапор та 
ширити Союзовулдею між тих, що, ще не є в- рядах 
нашої організації. :`, г. 

Щоб заохотити відділових урядників і членів до 
праці над організуванням нових членів, то в тій ціли 
були скликані кілька разів організаційні збори, де 
ми нараджувались над справою злуки; відділів та над 
способами кампанії за приєднування молоді до У. 
Н. Союзу. 

Як головна урядниця брала я участь у трьох 
річних засіданнях і в одних надзвичайних зборах го-
ловного уряду У. Н. Союзу. 

Отеє є звідомлення з моєЃ чотирьо-літньої праці 

В 1933 р. 
В 1934 р. 
В Ш35 р. 
В 1936 р. 

38 І753І 30,837 

Загальний 
РУХ у ppfr 
ходах 9,990 1.469) 273117,864 
З кінцем грудня 1936 було всіх повнолітніх членів 21,919 

Коли поглянути на повищий рух Членів, то треба 
ствердити, що впродовж тих чотирьох років загаль-
ний рух членів був такий, якого ще не виказували 
ніякі чотири роки за ввесь час існування У. Н. Союзу. 
Коли- мова про нових членів, иацово принятих, сўі 
спендованих, то, порівнюючи цей рух, наприклад, з 
рухом членів з попередніх чотирьох років, не знай-
демо великої ріжниці. І коли рух членів за останні 
чотири роки, як на нашу організацію, був надзвичай-

для У. Н. Союзу. Ту працю я виконувала, як могла н и й . ^ ^ о цього причинився той факт,, що в тих 
найкраще. Ту працю-в користь У. Н. Сок)зу я про- Р о к а ^ 17,872 члени перейшли зі старого до нового ро-
довжуватиму й на далі відповідно до моїх сил і ДУ обезпечення. Цей рух виказує відразу обсяг діяль-
змоги. На тім кінчу й бажаю нашій організації, " о с т ' і ` Гол.- канцелярії. Бо самих грамот, тільки для 
У. Н. Союзові якнайкращих успіхів. ? г Ж Л 1 л Т Ш Х ^ л е н і в ' ^CT^Qti0 з а т` чотири роки коло 

i
s ` 26,000. А треба зважити, що перепис членів зі старого 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РрКОРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ, (до нового роду обезпечення це була зовсім нова сто-Д. ГАЛИЧИНА. рінка ‚)бизнесу наЩої ор`ганізації. Перепис членів не 

найкращім фінансові^ подиву гіднім;шоложе;нню.`` 
Ось таке оўло%1мрє урядування.. 0снуваннЯ чоти`-1 

р'ьох молодЄчнх'відділів; непорозуміння т о ві'дділах;і 
сварки, в котрих тяжко задовольнити спорячі, сто,-
рони; контроля відділових книжок; сќваєри (мусите, 
знати, що шість, справ було по скваєрах); вйчіку-
вання на коридорах суду ца розправу, щоб боронити 
Союзового майна; вибори по відділах; окружні збо-
ри відділові і т. п. 

Ми пережили тяжкі хвилі депресії, ми перетерпіли 
власними нервами і на власній шкірі останню, ре-
форму Союзу, ми побороли всі лихоліття і всі пе-
рсшкоди та поставили Союз на трівких і сильних' 
підвалинах. ` 
' ЗВІТ ЗАСТУПНИШ ГОЛ. ПРЕДСҐДНИКА, . 

^ МАРИ РОЗОМІЛО. 
"" ЧотйріҐ роки тому наділено мене великою честю, 

вибиршонит^м^не-. ЇСЄТІН раз , нас уряд-заступниці го-
лрв'цогі^ пр'едсідніка-нашої^ найбільшої української 
інституції, ў.џі. Со'юзу. 1 я принялаЩей уряд та впро-
довж тих чотирьох років старала'ся ісповияти свої 
обов'я'зки "гІЛ^яќ тїльќк"кайкраще я знала `й могла: 
Моя -праця полягала в першій мірі в тому^.- щоб 
органі'зувати Длениць до У. Н. Союзу; Мій успіх 
у тому напрямі був такий, що я приєднала в ряди У. НІ 
Союзу ЗЗ'члениЦі'й 20 дітей до від: 112, в якому я є 
предсідітцею.' j Я докладала всіх старань, щоб ' роз-
будовуватй цей відділ та збільшувати.йоѓр все но-
вими членйцями. І сьогодні цей відділ є найбільшим 

я ' м а в також багато праці, багато припоручень у жіночим Союзовим відділом та має на цій конвенції 
'справах Союзу по відділах у Пітсбурщині. 

-. В червні 1933 р. був я в Ню Александрії, де були 
збори трьОх відділів. Я переглянув книги й зарядиѓ 
вибір нового секретаря^ В липні поїхав я до Джанс-
тавн,' де через непорозуміння треба було розділити 
відділ ч. 300 на два відділи.-Новоутворений відд' 
дуже гарно р'озвинувся. В серпні відбулися в Мекіз 
Раќс збори чотирнацятьох відділів. Залагоджено спра-
ву лікарів та інші справи'Союзу. , ` , , . ' 

Підчас ювилейного року 1934-го окликав` я о-
кружні збори до Ембрідж, 'де були репрезентовані 
15 відділів. Тут я повідомив представників відділів 
про ювилейну кампанію, її суть і ціль. Опісля відбў-
лося в Пітсбурщині десять ювилейних ' свят, а саме: 
в Ембрідж, Монесен, Форд Ситі, Вілінґ, .Мекіз Раќс, 
Карнегі, Ню Александрія, Ню Кенсінгтон і Пітсбург. 
Підчас Тяжких часів економічної крізи, на яку випав 
ювилеййий рік, не легко було діставати моло-
дих людей у ряди Союзу — молодих. людей, котрі 

' в економічнім хаосі не могли знайти соб^приміщен"-
..ня, щоб розпочати самостійне життя, заробля'ючи 
. на хліб. Не зважаючи на те все,.таки ціла кампанія 

дві делегатки 
' В липні 1933 р. наш відділ, з нагоди приїзду 

предсідниЦі Союзу Українок, улаштував велике свято, 
-на якому було приявне велике число місцевого жі-
ноцтва. На тому святі я забирала слово та взива`лг 
наше, жіноцтво `вступати в члени У. Н. Союзу, ? 
зокрема вписувати своїх дітей. В тОму самому місяц 
я виступала, також з. промовою на жіночім вічу в 
Акрон, О., і̀  говорила там про значіння У. Н. Союзу 
та про його працю на полі нашого культурного й 
національного поступу.' Таксамо говорила я в Лейк-
вуд, О., а. нагоди свята цеї громади, про У. Н. Союз 
та про;потребу дальшої `розбудовиі цеї організації. j 

1934-Тйи рік був роком 4и-л1тнБого ювилеіо У. 1;!. 
Союзу. Як головна урядниця брали я активну участь 
ўювилейних святах у кількох громадах, виступаючи 
на таких.святах з відповідними ювилейнйми npow;-
вами. Отже 6-го травня була я на ювилею. а. Акрон.' 
27-го травня на ювилейному святі всіх злучецих Со-
юзових7 відділів^у Клівленд, а 13-го листопаду на СЕЯТІ 
в Лорейн, О. 

29-го вересня 1935 року наше „сестрицтво, від 

В історії У. Н. Союзу знаходимо 'деякі такі важні' полягав тільки на виставленні нової грамоти для чле-
події, які можна назвати лереломовими, бо вони тор- " а - ? а к и ДО того прийшло; треба було написати 
калися самих його основ, заважували на самім його й вислати з головної канцелярії десятки .відозв, за-
дальшім існуванні. Від того, як У. Н. Союз передер- кликів ! тисячі листів -з поясненнямѓ і до уряд-
жував такі переломові хвилі, залежав Його'дальший "иків і до ѓпоодиноких членів. Треба було їздити та 
розвиток, а навіть і саме існування. В таких- Важних говорити н 3 десятках, зборів про ,ту реформу. Бо пс-
хвилях один нерозважний крок міг, нераз. зніве`чити Р е х 'Д ^ ^ а Ч - " З Д р г ^ . д о HOBOJO роду обезпечешш 
працю десяток літ t m n . j u ^ ц е була нова й без порівняння більше-окомплікована 

За час свого існування У. Н. Союз пережив дві спр`ава для відділових урядників ѓчленів, ніж, напри-
такі переломові хвилі. Перша, це. реформа, ухвалена к ^ а д ' вписування зовсім нового члена. Тут були інші 
в 1914, році, а перепроваджувана в життя в 1915 роді і обчислення, інші калькуляції й інша робота. 
Друга, це знов-реформа з 1932-го року, а перепро-1 Повища табеля руху членів виказує, що за 4 роки 
ваджувана в роках 1933, 1934, 1935 і 1936, отже в прибуло'до-організації 7,5о0 нових членів, В тім за-
роках, за які я складаю цей звіт. І гальтм числі нових членів є 4,015 таких членів, що 

За першу реформу У. Н. Союз заплатив надзви- прийшли з Молодечого Департаменту, а 3,535 ново-
чайно дорого, заплатив утратою 12,360 членів ўпро- зорганізованих членів. Коли взяти під увагу, що з 
довж'1914 і 1915 року. Це була поважна й болюча кінцем 1932 року було всіх повнолітніх. Членів 19,831, 
втрата, але, не зважаючи на це, У."Н. Союз вийшов а 3

0 1
к ' " ^ е м 1 9 3 6 Р0кУ ВС1Х повнолітніх членів бу-

з цеї переломової хвилі побідно. Бо цею реформою л ? 21,919 то за чотири роки загальне число повно-
він створив перші кріпкі організаційні основи, які Л І Т Ш Х ЧЛС^ІВ збільшилося на 2,088 Отже тут бачимо 
започаткували властиву фінансову силу У. Н, СОЮЗУ. т а к е ' щ о Х 0 4 з а 4 Р о к и прибуло 7,550 нових членів, 

:Якжеж вийшов У. Н. Союз з 
мов'ої! хвиліѓ Минулі чотири роки, „ 
треба назватиі роками реформи,-'цілковитої рбор.. 
нізації У. Н. Союзу. Це були роки переродження на- н , ^ и Н і М а і і ^ 0 П ^ ^ Р я т и х ї л е " ' ? : л

 0 т ж е суспендованих 
щої організації, зміни її основ, що перетревали, майже ч л е н і в ^ м в і Д.іроки булф; 9,990, а наново принятих 
20 років, заміни старої новою .модерною си'стемою,‚тільки 5,784. Тимсамим: рщнщя між тими двома чи-
заміни Табелі СмертнОсти Національного Д о б р о ч и н - І ^ 3 " " - 8 " ^ 0 0 " ^ ^ 0 6 - Ц ^ з н а , ч и Т ь ^ ш о впродовж тих 
ного Коіггресу з 4% Американською Досвідною Та- Щ Ррків було 4,206 такихі членів, які були суспендо-
белею Смертности з ЗУ2% річно.^'Замісць старого і ваці,. д не приняті нанов‡. 'Це були'такі члени: 450 
роду обезпечення, який не передбачав ніяких п р и в і - ' 4 ^ H i B ^ a ^ T b ' J b u e якУСЬАРЄЗерву на':СВ0їх грамотах, 
леїв за життя члена, прийшов новий рід обезцечення Л ' У 4 5 - членів забрали в. формі позичок усю резерву, 
зі всіми тими пр'ивілеями, які дають на свог п о л і с и ^ ^ " W н а їх грамотах і .рщсля лишили організацію, 
найбільші асекураційні компанії. ' . ' ' :,11 'Ч ; ‡а,1У811-було, таких; членів, що в часі суспензи ще не 
:- Це були 'роки такої реформи й такої'повної ре-! мали ніякої резерви яа своїх грамотах. Це були го-
організації, що .Можна`` сміло- сказати, що в тих чо- л о в н 9 ті члеНи,, щр церейшли з Молодечого Депар-
тирьох роках ми „пер.есцпали" цілий Союз., її^^7,863`Т?ментУ до старших, а.опісля, коли скінчився кредит 
членів .перейшли1 зі старого.до новрго роду, о?сзпе-^^. ^однорічної безплатної j вкладки, то вони лишали 
чЄ;ННй. Це значить, що впродовж кор'откого часў тре-"Організацію.- , )( ^ і 4 . т 
би було переробити те,, на що складалася1'п'раця де - ' Ьагато иричині складалося.на суспензу членів. Пев-
сяток літ. А коли додати до того факт, що в тих роках н а Р1 4 ' Ціо_безробіття та матеріяльна кріза були одні 
переписано також 4,015 членів з Молодечого Депар-. 3 наиважніших причин. Та є багато випадків, що 
таменту до старших, перероблено майже цілий статут, н а суспензу складалися такі причини, які можнаб 
впроваджено для уможливлення кращої контролі й Усунути. Непорозуміння по відділах, нетактовність, 
обчислювання оцінки грамот подвійну карткову си- недокладне вияснення чи неприпильновання справи 
стему, запроваджено нову молодечу грамоту 16-літ- причинялось нераз до суспензи. Та які причини не 
нього вивінування в Молодечому Департаменті, то, скЛадаласяб на ту суспензу, то загально треба 
маючи це все на увазі, я можу сьогодні сказати, що з ствердити, що за ті останні 4 роки таки забагато 
бизнесового боку У. Н. Союз за останні чотири роки ч л е ш в б У л и суспендовані. Рух, членів між повнолітні-
перемінився з бенефітового товариства в модерне-асе- .м и ' а таксамо дітьми, виказує, що майже кожний 
кураційне підприємство, ѓдругий член переходив суспензу. Тому справа су-

і, не зважаючи на.те, що нова реформа з новими спензи являється для на,шої організації не Менше важ-
привреями накладала на членів .вищі вкладќиші не нОД) як справа^^приєднування нових ^'членів. Щоб не 
зважаючи на . т'е,, j щб членам прийШло'ся платити ті Допустити д о суспензи, члена, то над тим треба пра-. 
вищі вкладки якраз у часах найбільшої матеріальної пюватитаксамо^ як надчЗорґанізуванням тіового чле-
сќрути, ^аша"організація осягнула в,тій переломовій-Н3,' Б о я к `новий член тепер самий не прийде та не-
хвилі повну перемогу. Бр,хоч упродовж,тих чотирьох обсзцечить себе, але. його треба вишукати^ переко-
років була деяка : втрата в'членах йі.0'була Ьпричи- нати та обезпечити, таксамо й суспендований член 
нена частинно реформою, а частинно` економічною звичайно самий не вернеться до організації. Зокрема, 
крізою, то ця втрата була незначні в порівнянні, на- к о л и мова про молодих членів, що 'ще 'мало вплатйли 
приклад, до Тої великої втрати в членах, яку У. Н. д 0 організації, або й нічого, як, наприклад, у випадку 
Союз мав у часах перепої реформи, в часах першого т а к 0 г о члена, що перейшов з Молодечого Департа-
переломового моменту в історії нашої організації. м е н т у до старших, а опісля лишив організацію. Щоб 
Ця втрата була незначна в порівнянні до тих великих І а к о г о 'Члена вдержати-в організації, коли він хоче 
користей, які члени' вже мають Ѓматимуть у будуч-; М л и ш и т и , то над тим треба попрацюватк таксамо, 
чині з цеї реформи. - І як над кожним новим молодим членом, що ми ста-

`'Чотири роки тому член не міг заратуватись по-'. Р а є м 9 с я и о г о звербувати. Отже не тільки за новим, 
зичкою. Сьогодні понад 6,000 членів затягнули по- а л е и з а суспендов'аним членом треба ходити, роз-
зички на свої грамоти на суму близько гіів м іл іона і . я с н ю в а т и ї переконувати, якщо ми бажаємо, не скажу 
долярів. здержати, але принаймні троха зменшити суспензу 

Чотири роки тому ніхто й не дуМав про диві-: ч л е н і в - ' ` 
денди. Сьогодні вони, є і їх дістають Нсі члени нового j Загальне число повнолітніх членів відповідно 
роду обезпечення вже по трьох роках членства, без ,' до кляс обезпечення в , д п о в , д н о 

ріжнищ, чи ті члени обезпечили еебе відразу В НОВИХ З КІННЄМ 1936 norvAfivn^ ‚^о„- -
родах обезпечення, чи перейшли зі старог`о до ново- f nfeVe^uJ Y У членів у старім роді 
го роду обезпечення. ` ' р п Г ; г ; , п

ч е н н я — -т : 
Чотири роки тому суспенза члена потягала ' за .5 Q ^ 70^оЬку"жГт?я" П 0 С м е Р т и 3 вкладками 

собою . втрату всіх членських прав; без ріжниці, як в об^езпеченні п л а т н ^ " ^ " Т ` ^ Т " " ` - " - -
довго дотичний член був в організації^ Сьогодні, ' 0 в п Ь П

О д о ^ , АА0 
крлн член має якусь резерву на грамоті то, не-зва ' R X f n ^ P u u i ; „ЃЛУ "`" — " — — ! ' 4 4 9 

жаючи^на суспензу; вЃи н? тратить прав до ?о ї 'ре- В. ^ ї ї ї ї 2 о Ж ' 3 , 1 ж и т т я ' 3 в к л ^ а м и 
? ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ` " № " " готівкою, в H O Z Т б е ї п е ч е н н Г ' н а ` - ц і л 7 Ї Й Й " Ї Ї Т Й Ж 
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принесла Союзові 2,000 молодих членів, котрі поне-} 112, обходилр'25-літнГй юви`лей свого існування. Я 
еуть у будуччину наші ідеали. В тому числім й Пітс- помагала. підготовити цей ювилей та ..старалася, щоб 
бурщина да'ла своїх 190 членів. Там зорганізовано; він випав якнайкраще. Цей юадлей був успішний 
два молодечі` відділи, а саме: в Монесен і в Мекіз бо по ювилею почалась у відділі більше оживлеш 
Раќс. Мекізракський відділ дуже гарно розвинувся і праця над приєднанням нових членнць. З нагоди 
нині вже має свойого делегата ‚на конвенції. ` ! цього ювилею, на якому промовляв гол. рек.'секретар 

В січні 1934 року члени від. 276 в. Ембрідж від- на другий день, а саме ЗО. вересня, скликано орга 
‚неслись до мене з просьбою про пози`чку на місце- нізаційні збори всіх місцевих відділів і на тих збора.`. 
вий дім Союзу. Я попирав справу цеї позички, але обговорено'справу пошир`ення кампанії за п'рнєдну-
екзекутива У. Н. Союзу не могла уділити позички^ вання нових членів. 
бо в тій^ місцевості є два відділи Союзу, які не мо- Всі справи, з якими відносились до ІЇЄНЄ УРЯД-
гли прийти до порозуміння в справі злуки. пики чи члени, я старалася завжди точно виконати 

^ в е р е с н і припоручено мені поїхати до Форд та полагодити так, як цього вимагає добпо нашої 
Ситі, щоб справдити причину. смерти лл^на,..котрий організеції й нашого членства. А ^-ѓтаких справах 
Щ у Союзі ЇМЬКИ десять міся^ш. Опираючись на як,' наприклад, виплата посмертних запомог чи: сіѓ 

чи перейти за неї на безплатне продовження на, від-
повіднии час, чи на виплачене,обезпечення на ніппп. г` „^„;,. лл1^^7ЛГ`":`г'""`г""'7 ^ZJ6 

відну суму. ' н а В І Д І Ю ' В повім обезпеченш на ціле життя для старих 
Отеє був би вступ до мого властивого 'звіту ``' членів _________ ^ -л 15,142 

Моїм завданням було подати в..тих кількох реченнях ; ' D Z ^ 
загальний образ У; Н. Союзу в-йогр теперішньому ` п ' ч " ^ . Ра зом , 21,919 
вигляді. ' ^псрішньомл В повищій табелі знаходимо, що в старому роді 

. : Рух щодо числа відділів. ' Й ^ о П м ч'леїшнї 213Qi?O K y-О С Т а Л И С Я Щ Є ^ 8 4 Ч Л Є ' 
З кінцем 1932 року було` в У , Н. Союзі 373 Л ставляють т 2 3 2^о^ ' 9 1^ ' повнолітніх членів пред-

кінцем 1936 року 385 відділів. Отже за минулі чотаои " " - - — - - -?-7о? ^ В С Є Т а К И - К р а Щ Є б у Л 0 6 ' 
роки число ВІДДІЛІВ-збільшилося на 12. Зміни були 
'такі: Зорганізовано 32,нові, відділи, прннято наново 
І суспендовані в:дділи, розвязано 4, суспендовано 4' ?8 перевели злу ќу та створили 14 відділів Щодо 
лових зорганізованих відділів, яких було 3 2 ' т о в 
ѓому числі є 18 таких' відділів, у яких є зор'ганізо-
вана тільки сама молодь, а в решті відділів є молодь 
і ст'арші. . "У-.І.Г0 

Загальний рух повнолітніх членів за час від 1-го січня 
І933 до 31-го грудня 1936 року 

З початком січня 1933 було всіх повнолітніх членів ig g31 

-якби й ті решта ^членів були перейшли до ново-. 
го роду обезпечення. Я можу тільки сказати, ию 
зі сторони головної канцелярії зроблено все, що 
тільки було можливе, щоб переконати всіх членів, що 
їх перехід до нового роду обезпечення являється ко-
нечним зогляду на їх власне добро.. Впродовж 1935 
року я листувався особисто 'зі всіми тими членами, 
що були осталися ще в старому роді обезпечення. 
Отже вели`ке число з тих членів дали себе переконати 
та перейшли до нового роду обезпечення, а мала ча-
стина таки осталась у старому роді обезпечення. 

І _ . : ._ .__ _ ' (Дальше буде), j . 
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НА Б І Ж У Ч І Т Е М И 
,' ЧИ СТАВИТИ ФІЛЬМУ? 

Ф(льмове підприємство пПа-
рамавнт Нюз Ко", знявши ші-
кагоиську масакру сталевих 
страйкарів під фабрикою під-
приемства „Репоблик Стіл 
Корпорейшен" у Савт Шікаґо 
У цілѓорічне свято прикрашу-
вання гробів, рішило`ся потім 
цеї фільми в театрах не по-
казувати. 

Коли його спитались кон-
грссмени, чому воно не хоче 
показувати цеї фільми, під-
приемство заяв'ило, що вид` 
масакри страйкарів поліцаями 
міг би викликати заворушення 
серед видців. 

Дороті Донбар Бромлі, ві-
дома фейлетоністка, пише в 
американських газетах заклик,4 

щоб ці фільми якраз показа-
ти публиці, щоб вона бачи-
ла, які річи діються в Амери'ці. 

ЗАГРОЗА ЗАВОРУШЕНЬ? 

Бромлі думає, що вид цеї 
фільми не викликав би завору-
шеиня. 

Навпаки, вид фільми певно 
отверезив би громадянство й 
заставив би йога шукати яко-
Ісь заради на такі скандаль-
ні відносини, що публичні слу-
пі, покликані до стереження 
спокою й закону, самі, нару-
шують спокій і ломлять закон. 

Тяжко мені не згодитися з 
думкою Дороті Донбар Бром-
лі, що вид фільми з масакри 
сталевих'страйкарів не викли-
че заворушення. Я навіть сум-
ніваюся, чи якби цю фільму 
ставили, прийшлоб досить 
вндців, щоб зробити завору-
шення. 

ЩО ВИКЛИКУЄ ЗАВОРУ-
ШЕННЯ? І 

Як у Голівуді побиралися 
Джінет МекДоналд і Джін 
Реймонд, ця „досконала пара", 
то під модну церкву, де мало 
відбутися їх вінчання, зібрала-
дася юрба 15,000 роззяв. 

Скільки цікавих прийщлоб 
на виставу фільми з масакри? 

Як у театрах будуть пока-
зувати цю коротеньку шт'уку 
(„муві шорт") „Як розбира-
тися перед своїм чоловіком", 
то на це певно посунуть юрби 
жінок, що мають розбиратися 
перед своїм чоловіком, і юрби 
чоловіків, перед котрими жін-
ки розбираються, і юрби не-
п одружених: 

Але чи. підуть подружені й 
неподружені до т'еатру, чи мо-
же будуть ходити поза Театр, 
як там будуть ставити фільму 
про шікагрвську масакру? 

ЧИ СПРАВДІ МУС? 

Які докази за такий здогад? 
Скажете, іцб щось таке му-

сить обходити всякого робіт-
ннка в Америці? 

Можливо, що треба, що по-
винно, що конечне, що му-
сить обходити, але не в тому 
питання, 'а, в тому, чи об-
ходить. , 

РОБІТНИЧА СОЛІДАРНІСТЬ? 

Чи не є це фактом, що,в А-
МеРиці ще є багато робітників, 
котрі зовсім не цікавляться 
справами робітників? ` 
Одні з них нагадують укра-

інське оповідання про Івана, 
котрий, як його хата горіла, 
б'гав довкола хати й журився, 
Де горобці подіються, як стрі-
ха згорить. 

Інші трохи скидаються на 
%гого Івана, котрий, як ха-
та горіла, до вогню руки грів. 
Адже як одні робітники страй-
кУють за поправу своєї долі, 
То інші стараються викори-
^ати страйк, щоб собі роботу 
Дістати. 

МОЯ ХАТА ЗКРАЮ. 
Є накінець багато таких, я-

ких не обходить ні доля ро-
б'тників, таких, як вони, ні 
Ло'̀ ія всього світу. ' 

Таких робітників мав на 
Jyuuj еспанський письменник 
^дос, коли писав свою ні-

бито казку про корову й телє-
граф. 

Пасеться корова на полі, пб-
при дорогу, при котрій сто-̀  
ять телеграфічні стовпи. Зві-
сно, на що є телеграфічні 
стовпи: щоби піддержувати 
телеграфічні дроти. Звісно,`на 
що є'телеграфічні, дроти: що` 
би посилати скоренько вістки 
в далекі 'світи. л 

Та що це все корову обхо-
дить? Вона деколи стане під 
телеграфічний стовп і, як ЇЇ 
шия свербить, почіхається об 
телеграфічний стовп. І як вона 
собі щось у своїй голові ду-
має, то певно думає, що добре 
люди зр'обили, що стовпів по-
при пасовисько наставили, 
щоб корови мали до чого чі-
хатися, як їх шиї сверблять. 

СПІВЧУТТЯ?, ч 
Подумав би дехто може, що 

вид такої фільми викликав би 
співчуття для невинних жертв 
жорстокої масакри. ` 

Мовляв, жертва нещастя все 
викликає симпатію у видця. 

Можливо, дуже можливо, а-
ле за всіх, за багатьох, цього 
зпевністю не можна сказати. 

Іван Франко вложив свої 
сп'остереження в тій' справі в 
сміховинку „Сучасна приказ-
ка". „Чи чули ту пригоду?" — 
питається поет. 

В часі розливу рік 
Попав у бистру воду 
Нещасний чоловік. 

Бачили куми з мосту. Чули 
крики: „Рятуй! Рятуй!" І пора-
тували — дали йому пораду: 

..Не тратьте, куме, сили 
Спускайтеся на дно". 

Степан Мусійчук. 

ПЕРЕД ВАКАЦІЯМИ 
Настало вже в нас тепле літечко, 
Зацвнло в полі густе житечко, 
Зацвило жито і пшениченька, 
Пахне скошена вже травиченька.'. 
Збіжжя росами упивається, 
Хліба сопками наливається, 
А метелики й пильні бджілоньки 
Уганяються помій квітоньки. 
і пташиконька як дзвінок дзвонить 
І худібонька по траві бродить, 
Тільки дітонькн_ і̂ще трудять`ся, 
Над кннжкамо всі. іще мучаться. v -
А вітрець до них в школу дихає, 
Заохочує і накликає: 
Вже недовго вам, діти, вчитися, 
Пора літечком звеселитися. 
Пора в поле йти, де квітки цвітуть, 
Де комашеньки І бджілки гудуть; 
Пора в ліс іти, де Нотіќ журчнть, 
Де за рибкою мала рибка мчить. 
Де бренять, із гір бистрі річечки,'' 
Де щебечуть так ранні пташечкн; 
На вакації ідіть, дітоньки, 
Щоб по трудах вам відпочитоньки. 
Та як вийдете, діточки, у гай, 
Вн пригляньтеся 'на цей світ, на рай; 
На життя Боже приглядайтеся 
І добра в світі научайтеся. 

-Вн стйдайтеся лінюхи, рабів, -
ВИ учітеся боротьби, трудів. 
Бо ніщо даром не' дається тут. 
Добробут несе тільки праця й труд. 
Бо вам книжка з шкіл шлях показує, 
А трудитися світ` наказує; 
Бо чим списана в школі книжечка, 
Те записане з весни Й літечка. 
Там записане, щоби знали ви, 
Як, живуть тепер й як колись жили. 
Бо що з книжки вам кажуть вчитися, 
Треба в світі вам досвідчитися. 
Книжка свѓгнть вам як у свічці гніт, 
А знання і скарб там, де люди й світ; 
Книжка ключ дає до замків чільних, 
А щасливий той, хто отворнть ЇХ. 
Тож ідіть, діти, де вітрець гуде, 
Хай у груди вам новий дух ввійде, 
Хай наука й труд вам несе успіх, 
Дасть знання життя і вінець утіх. 
Нових' сил, діти, наберіться. 
До важких трудів готовітеся. 

JfliTb, дітоньки, на вакації, 
Іесггь радість вн своїй нації. 

Несіть дух 'новий, нові подвиги, `4. у 
Не плачів вам вже, ані сліз, туги. 
Вам відваги, сил і веседости, 
Щастя, долі вам, волі й радости! 

РЕЗОЛЮЦІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК 
В АМЕРИЦІ 

(Приняті на третій конвенції С. У. А., яка відбулася в дИях 
29 і ЗО травня 1937 р. в 'Філадельфії, Па.). 

О U 
Привіт Рідному Краєві: У- них були свої українські біб-

'Країнське жіноцтво Америки,' 
зібране на 3-тій конвенції С. У. 
А., витає Рідни`й Край і виска-
зуе свій подив для його ге-
ройської постави супроти на-
їзників українських земель. 
Зокрема витає українське жі-
ноцтво, а особливо те, що є в 
рядах С. У., що так гідно бо-
ронить прав українського на-
роду до незалежносте і волі. 

Проти поневолення Рідного 
Краю і переслідування Поль-
щею Союзу Українок: 

Беручи в оборону ввесь наш 
український нарід, що тепер 
є поневолений ` на рідних зем--
лях, як і протестуючи проти-
тих безправств, яких допуска-
ються окупанти над нашим 

народом, зокрема протестуємо 
проти польської влади, за те, 
що переслідує на Західньо-у-
країнських Землях С. У. і не 
дозволяє йому брати участи в 
ріжних міжнародніх зїздах і 
конгресах, які організують 
ріжні міжнародні жіночі орґа-
нізапії. 

В справі Ідеольоґії С. У. А.: 
Конвенція стверджує, ЩО ' Со-
юз Українок Америки це на-
ціональна організація україн-
ського жіноцтва з позапартій-
ним характером, яка змагає 
Обєднати українське жіноцтво 
на суто національній плятфор-
мі. 

Виходячи з цього станови-
ща, що наша будучність є в 
наиіих руках, конвенція взи-
ває наше жіноцтво скріпити 
віру в свої .сили та виявити. 
їх на' всіх ділянках нашого 
народнього життя. А ці наші 
сили_треба розвинути для доб-
ра української справи 'в Аме-
риці,..а зокрема для матері-
яльної допомоги визвольним 
змаганням українського наро-
ду на рідних землях. Конвен-
ція взиває все наше жіноцтво 
в Америці до найактивнішої 
допомоги Рідному Краєві, бо 
якщо він стане вільним і неза-
лежним, тоді лекше буде вдер-
жати українське життя в Аме-
риці. К 

УВАГА! ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДО.! 
Отсим повідомляємо шановних 
громадян в Джерзі Ситі, які 

хотять їхати на 

НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ ДЕНЬ 
Д О Л І Н Д Е Н, 

що ми замовили боси, які; 
виїдуть 

В НЕДІЛЮ, 2 7 , ЧЕРВНЯ 1 9 3 7 
ВІД У. Н. Дому, 181 FLEET ST. 

. в годині 12:30 вполудне. 
Тікет за їзду 80 цнт. від особи. ДІ-

тн даром. — По інформації звертай-
ТЄСЬ ДОГ П. ІКЯЛОВНЧ, 154 H o p k i n s 
Ave., або: І. Гу`сар, 3194 Hudson 
Boulevard, Jcney City. 14^ 

В справах релігії: Конвенція 
стверджує, що С. У. А. зай-
має. наскрізь позитивне ста-
новище до релігії і церкви, 
як до тих чинників, що допо-
магають зберегати і плекати 
моральні й культурні цінності 
народу. Кон'венція стверджує, 
що вся діяльність С. У. А. вїд-
повідає засадам христіянської 
релігії. 
' В справах організаційних: 
Конвенція стверджує потребу 
побільшити С У . у членстві й 
відділах, як теж вимагає по` 
глиблення розуміння програ-
ми організації; у звязку з тим 
висказується за введення у нас 
добре вишколених провідниць 
для відділів, як теж референ-. 
тоќ, які булиб фаховими в тих 
ділянках, що входять' в об-
сяг діяльнрсти С. У. А. Щоб 
це виконати, треба бути в по-
стійнім звязку з Союз`ом У-і 
країноќ в Европі й у Канаді, 
Треба ‚поділити відділи С. У. 
А. на округи для кращої між 
ними коо'перації та- співпраці 
з централею, щоб можна скли-
кувати частіше окружні зїзди, 
бодай 'два рази на рік, у спра-
вах організаційних та щоб 
можна при помочі окружних 
організаторок вести кращу 
працю. - ' 

В справі праці С У . А. на 
міжнароднім полі: Конвенція 
заявляється за те, щоб втяг-
нути С У. А. в міжнародні 

}організації в порозумінню з 
С. У. в Европі. а зокрема, 
щоб виказувати більшу актив-
ність на американському ґоун-
ті, себто серед американських 
жіночих товариствѓі 

В справах культурно-освіт-
ніх: Конвенція взиває всі від-

Іділи С' У. А. подбати, щоб у}^оцд лри С, У. А. 

ліотеки, щоб було розбуджене 
в українській жінці замилу-
вання до читання українських 
книжок та їх купна. Україн-
ська жінка мусить, знати, що 
українська хата без україн-
ської книжки `не є правдиво 
культурною українською ха-
тою. Конвенція взиває відді-
ли влаштовувати курси cateo-
освіти, а в першу чергу курси 
навчання української мови та 
українознавства, а в дальшу 
чергу влаштовувати відчити, 
читання книжок, або вести ди-
скусії на якісь актуальні ч те-
мн. 

Треба також дбати про 
школу та свою церкву, як теж 
про те, щоб кожна українська 
жінка була горожанкою Злу-
чених Держав. Треба звернути 
спеиііяльну увагу на' україн-
ську молодь у. своїй місцево-
сті, щоб вона була вихована 
в українськім дусі; треба теж 
допомогати молодечим клю-
бам і брати участь у націо-
нальних святах чи маніфеста-
сіях і гуманітарних акціях. 

В справі приєднування моло-
ді до С У. А.: Конвенція пору-
чае головній управі С. У. А. 
виробити в порозумінню з мо-
лодими, тут родженими сила-
'ми, програму акції, зверне-
ної для приєднання молоді до 
С. У. А. Взиваємо відділи при-
святити один місяць на рік 
тільки для справи поширення 
організації молодечими "від-
ділами. Взиваємо відділи С. У. 
А. перевести роз в рік збірку, 
призначену для уділювання з 
боку С У. А. допомоги на 
стипендії чи поїздки до Рід-
ного Краю тим українським 
дівчатам, що працюють на на-
роднім полі,, а зокрема допо-
магають С У. А. 'в його ді-

I : -
ЯЛЬНОСТІ. 

ч : і 

В справі плекання народньо-
го мистецтва: Конвенція ви-
знає, що одним з найголовні-
ших завдань українського жі-
ноцтва повинно бути нлекан-
ня українського народнього 
мистецтва, себто тої ділянки, 
в якій українська жінка вияви-
ла найбільшу свою індивіду-
альність. Супроти цього взи-
ваємо відділи С У. А. уладжу-
ваТи на місцях кожного року 
„Вечори української народньої 
ноші" для ознайомлення з цею 
галуззю українського мистец-
тва нашого молодого поколін-
ня, як теж американського за-
галу. В цій справі,, як у справі 
народнього мистецва взагалі, 
прилоручаемо централі вислав 
ти відділам відповідний рефе-
рат враз із вказівками для 
практичної, діяльности. Кон-
венція заявляєтьсяза те, щоб 
разом з іншими українськими 
організаціями взяти участь у 
Світовій Виставі в Ню ійорку. 

В справі посилок' відділів на 
народні ціли до Краю: С У. А. 
бажав^ би, щоб Рідний Край 
знав, скільки ' жертв складає 
для нього українське жіноцтво 
в Америці. І нам . самим пр-
трібно це знати, бо жертвен-
нѓсть є також мірилом націо-
нальної свідомости. Тому про-
симо відділи С. У. А. повідо-
мити централю С.У.А.. про 
кожночасні посилки до Рідно-
ѓ'о Краю, щоб було можливо 
централі кожного року то'чно 
обчислити, яку активність ви-
казує жіноцтво, зорганізоване 
в С У. А., на полі допомоги 
Рідному Краєві. 

В справі жіночої преси в 
Америці: Конвенція стверджує, 
що видавання українського жі-
ночого журналу чи часопису в 
Америці, як органу С. У. А., є 
вказаним л конечно потрібним. 
Та щоб це могло здійснитися, 
треба перевести по відділах 
негайні збірки -на пресовий 

З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ -
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. 

Концерт 1 вечеря С. У. А. 
Можна багато говорити і 

писати'про останню конвен-
цію С У. А., та одно для мене 
певн^: що - вона являється 
значним поступом у нашому 
жіночому русі в Америці. Я 
тут хочу згадати окремо про 
вечерю і концерт, що були 
влаштовані трудами філя-
дельфійського жіноцтва. Як 
вечеря так і концерт випали з 
успіхом. А до цього причини-
лись `деякі добрі люди, з яких 
першим є наш український 
бизнесмен: п. Ваврів, а далі 
пані Шакала та п. Наумчук. 
Треба подякувати ще всім 
жінкам і дівчатам, що пома-
гали при вечері в суботу і не-
ділю. 

Щодо `концерту, то мушу 
признати, що він випав кра-
ще, як ми самі сподівались. 
Передівсім заслугує на щире 
признання і подяку Високо-
преподобна Мати ЗйнОвія, я-
ќа доложила багато труду,' 
щоб так гарно вишколити ді-
ТЄЙ 3 СИрОТИНЦЯ. А ДІТИ(ДІЙ-
сно зробили незвичайне вра-
жінки на присутніх. Інші точки 
випали дуже гарно: милозвуч-
ний спів п. Мельник, скрип-
кове сольо п. Рудакевич, фор-
тепяновий квартет, орхестра 
проф. Дубаса, дитячі танці і 
деклямація маленької Люби 
Головатої — все те було дуже 
миле. А ще більшого ефекту 
концертові т додали надпро-
грамові точки: деклямація Ма-
рійки Вагнер, доньки голови 
С. У. А., і сольо оперової спі-
вачки п. Цимбалістої з Діт-
ройт. 

Бенкет теж увінчався'- успі-
хом. Тостмайстром був п, 
Дармограй, який дуже вміло 
вивязався зо свого обовязку. 
Паїў Вагнер заохотила жінок 
до дальшої праці .і коопера-
ції з головною управою С. У. 
А. Дальше говорили п. Р. 
Слободян, п. Свистун і п. Пе-
ленський. Всі вони висказува-
лися з похвалами про працю 
нашого жіноцтва. На кінці го-
ворила ще анг`лійською мовою 
п. Кмець — коротко, щиро й 
гарно. О. Ш. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

Дарунок. 
— Що ти дав на імяни-

ни своїй нареченеій? 
_ —Я наповнив їй ґумо-
ву подушку свіжим пові-
трям. 

ДОПОМОЖІМ УКРАЇНСЬКИМ 
СТУДЕНТАМ У КРАЮ. 

На першій сторінці „Свобо-
ди" 5 14. червня б. р. бачимо 
невідрадні вісти, з яких дові-
дуємось про загрозу викре-
слення нашої молоді з висо-
ких шкіл ще й тому, що уче-
ники не мають матеріяльних 
засобів на шкільні оплати. Я 
певна того, що нема потреби 
розводитись над нашою бу-
дучністю, колиб забракло нам 
освічених, сил у краю. Ми я-
існо можемо бачити перед со-
бою цю катастрофу, про ^ку 
згадує пані ` Кисіл'евська ' в 
краєвій пресі. 

Ось тому закликаю україн-
ське жіноцтво, згуртоване у 
відділах Союзу Українок А-
мерики, а також централю С 
У. А. в Ню (Йорќу, щоб заста-
новились над цією пекучою 
потребою і негайно розпоча-
лі' доцільну акцію в справі 
зібрання відповідних фондів 
для допомоги нашій молоді 
в краю. 

Щоб дати поміч, але'солід-
ну і постійну, булоб добре, 
щоб кожний відділ С. У. А. 
зобовязався взяти одного у-
чечнча або ученицю на вихо^ 
вання. Іншими словами, треба, 
Ш)б даний відділ зобовязав-
ся п'Ќплати гроші на шкільні 
оплати річно чи піврічно в тім 
часі, який потрібний, щоб у-
ченик або учениця могли скін -̀
чити свої студії. 
' В тій ціли централя С. У. А. 
повинна негайно скликати 
збори, обговорити справу по-
мочі студентам у краю, ухва-. 
лити відповідне рішення і ро-
зіс-Лати , Обіжником гґо відді-
лах, аб(О-прямо BiseaVH відді-
іЛИі через часопис з тим;іщоб, 
відділи, лопадџвщись уц себе, 
'також'! негайно зголошувались 
до централі 3 готовістю дати 
поміч націій потребуючій мо-
лоді в кр'аю. 

Рівночасно централя С У. А. 
повинна ;лорозум^т!іся:!3, С. У, 
у Льворі, .який певно взяв би 
на себе обовязок допомости 
підшукати-^найздібнішу мо-
лодь, що̀ - 'заслугу^' на допо-
могу. І ,, 

Коли відділ вз'яв би учени 
цю чи учениќа „на виховай-
ня", тоді всяке листуванйя 
повинно йти між даним відді-
лом і учеником чи ученицею, 
щоб не задавати труду цен-
тралі С. У. А.; а ще тому, що 
відділ мав би це вдоволення, 

що самий сповняє такий бла-
городний обойязок. 

Маючи нагоду бути цьс 
року на конвенції С. У. А., я 
бачила, що конвенція про-
йшла дуже гарно, бо. пору-
шувіно На ній багато кори-
сних справ. Центрсля сповни-
ла сџій обовязок супроти 
своєї організації і вела свою 
пр:шю Так, скі̂ .ьКи на це по-
зволяли її сили Оді'вче коН-
венція не на'мітилч плянів 
щодо якоїсь ширшої дальшої 
праці. Мені здається, що ко-
-тиб була порушена на кон-
вснції справа помочі молбді, 
про що-'тут мова, то конвен-
ція булаб приняла відповідні 
рішення у цій справі. Одначе і 
тепер не є пізно, якщо цен-
траля поставиться прихильно 
до цеї справи. Я думаю, що 
такою патріотичною і пози-
тивною працею піднявсяб 
С. У. А. дуже високо. 

Ю. М. Шустакевнчева. 

и 

ПРОПАМЯТНУ КНИГУ 
І У. Н. СОЮЗУ 

ф може тепер замовити кожний член 
ЧЕРЕЗ СВІЙ ВІДДІЛ, або прямо ЧЕРЕЗ 
АДМІНІСТРАЦІЮ „СВОБОДИ", переси-
лаючи враз з замовленням $1.00 та пода-
ючи число того відділу У. Н. Союзу,'до 
якого замовляючий належить. 

Џ Ціна Пропамятної Книги виносить $5.00, 
але члени У. Н. Союзу; платять тільки 
$1.00 титулом звороту коштів та тих ви-
датків, що получені з спеціяльною опра-
вою цеї Книги. 

КОРИСТАЙТЕ З ЦЕЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ ОФЕРТИ 
і негайно подбайте, щоб у домі кожно-
го свідомого члена чи нлениці У. Н. 
Союзу була ця Пропамятна Книга, що 
передає живо й правдиво все те, чим жи-
ло,, про що мріло й чого доконало стар-
ше покоління нашої іміграції в Америці, 
як теж і ти, чим живе й що думає про 
нашу будучність в Америці —наше тут 
роджене покоління. 

г ВИСИЛАЙТЕ ЗАМОВЛЕННЯ НЕГАЙНО Щ 
як не до секретаря свого відділу, так 
прямо на таку адресу: 

й 81-83 GRAND STREET . 
JERSEY CITY, N. J. f 

m m ПОМРЕМО РІДНОМУ 
ќмод, 

ЙОНҐСТАВН, О. 

На інвалідів. -
В американське свято , „Ме-

моріел Це№' на українському 
пр'ав'ославному цвинтарі св. 
Петра і Павла в нашому місті 
відправив о. С. Мусійчук по-
леву Службу Божу і' панахи-
ду за поляглих жовнірів, бор-
ців України, ‚з відповідною 
проповіддю та з покликом 
про жертви для українських 
інвалідів. 

Зложили по ўІ: А. Пррцик, 
П. Ґула, М. Івацкевиу, Џ.. Сен-
чій, А. Бежик, .1. Заблоцький, 
X, Нановський; по5Р ц.: І.-Га-
мокно, Я. Бердій, М. Стахур"а,' 
Мар. 'Стахура, М. Конйсяк, А. 
ЬСравеЦь, 1.;,Вол6щак, Г. Цаба-
няк, і, Юрчик; ло.'25 ,ц.: М-
Терлецька, І. Макар, М. Кони-
с'як, А. Буньовська, Ю. Гусак, 
С. Шляхцянчин, Іл. Стріль-
бицьќийГ^ООиІПрЬць, М.:5Не-
стор, ЃІ. Сильчак, А. Юрчйк, 
А; Кольонська, :Р. Юрчик, С. 
Цицик.'Б. ТеоДозів, М. Хайк;о. 
'Разом $15.50,^ іде ‚дещо .ма-, 
лимн жертвами. Чистий дохід 
вислано через „ОбеднаннЯ" 
на призначену ціль. 

ПАВУК ПОЛЮЄ НА 
ЯЩІРКИ. 

Відомо, що павуки, хоч 
живуть головно комаха-
ми, не погорджують інши-
ми . дрібними : сотворін^ . 
нямн, які М:` припадкрво 
впадуть у сіти. Та є по-
рода павука, яка кома^а -̀
ми не цікавиться зовсім,,, 
зате полює на ящірки. 

Цікавий, той џавук на-
зивається арґіопе пуль-
хеля, а живе в Бенгалі, в 
Індії. -Цікаві його звичаї 
слідкував і дослідив ін-
дійський учений Ґопаль 
Чандра Батачаря. Аґріопе 
будує великі промінисті , 
сіти, в які впадає багато 
ріжних комах. Та на ці 
комахи павук зовсім не 
звертає уваги. Жде, аж 
зловлені комахи прима-
нять ящірку. Н е щ а с н а 
ящірка, оплетена липкою 
сіткою, даремне кидаєть-
ся наче навіжена, бо сїт-
ка сильна. Павук споКій-
но приглядається з криїв-
ки розпуці ящірки, жде 
терпеливо аж вона втб-
МНться. Тоді щойно бли-
скавкою кидає†ься на 
втомлену ящірку та опо-
виває все її тіло наче бан-
дажем. Т е п е р кусає``` 
ящірку смертельно й за-
бирається до пиру, після 
якого із жертви остаються 
лише незначні останки. 
Наїджений павук може 
тепер і тиждень нічого 
не їсти. Потім будує но-
ву сітку та спокійно жде 
ла HOBJ; ящірку;. ,. 
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ЖІНКА ,̀ ЯКУ СЛУХАЮТЬ 
,:{ -;; -і ГАДЮКИ. 

' С е л о Джаваль на пер-
ській границі, над рікою 
Араксом, твелике й бага-
те. Ріка Аракс ділить 
вірменську землю від Пер-
ІСІЇ. 
. Ѓголовне населення тієї 

. околиці то не люди й не 
авірі, не комахи, а сотво-
ріння, що в зоольоґ і ї з о -
вуться: гади. Гади най-

` численніше н а с е л е н н я Джавальських гір, ‚часті 
гості Араксу, грізна язва 
ордубадської о к р у г и. 
Тепер зимою гади сплять. 
Залізають під землю, у 
нори полеви-х мишей. 
Коли с е л я н и н працює 
десь на полі та звогчить 
з е м л ю — г а д и , нробудже-
нГ водою, заспані й осла-
блі вилазять ,на повер-
хню. Зимою гади не є 
небезпечні. Зате літом це 
страшне нещастя д л я лю-
д}ей. Від гадів -гине до -
машня худоба, бики, буй-
воли, барани. Отру я цих 
дужів, погубляє L л ю д е й ; 
багато вку`шених` людей 
вмирає. Гади) є небезпеч-
н й м ' в о р о г о м прикордон-
нрД сторожі, головнож ЇЇ 
чистокровних коней. 
^Лік 'арі вживають проти 
ўкушення вужів впорск-
нень із 2% розчину ман-
ганового калія. Воно по-
магає лише, коли лікар-
CTBQ впорскнено безпосе-
редньо після ўкушення. 
Легко зрозуміти, яке зна-
чіння має в житті вірмен-
ського села такий вуж, 
щ о як непрошений гість 
зявитђся на долівці в ха-
ті! хлібороба," в збані во-
ди, в . зеленій іяраві`в гой 
роді a66 J п ід : ‚зогнилим 

t схо вл о м `балькону;. ; : 

Тому шість літ перей-
шла перський кордон убо-
Ѓа вірменська родина: 

лю, та, як і інші втікачі, бочка `з водою. У куті 
дістали шматок землі, и о- ' вузький ``збан. Г л и н я ні 

стши хати в середині об-
ліплені часописами та ста-

будували глиняну хатину 
тай стали жити. Р а з ^ у 
їх 'хату посту шив лікар. 
Побачив у колисці річну 
дитину, що простягала 
рученята, плакала та кри-
чала, начеб' хотіла якоїсь 
забавки, ` Мама, старша 
жінка, у завої, витягла з. 
барилочкй невеличку їдо -
виту гадину та дала її д о 
рученят дитині. Дитина 
вспокоїлася, п е р е с т а л а 
плакати та обмацувала й 
тиснула вужа^ наче яку за-
бавку. ` Переляканий лі-
кар розглянувся і иоба-
чив, щ о знайіщонся в „ѓа-
дючому царстві". ;.Вужі 
були в посудинах і бари-
лочках. Лінива, тяжка га-
дина, найїдовитша в Вір-

рими. афішами. Нафтова 
лямпочка. Залізна кухня 
замісць звичайної. 

Джаваіра зодягнена по 
місько`му, в чорному ка-
баті, в кальо`шах, у теп-
ллї вовняній, хустці. Уста, 
звич`айно скриті під хуст-
кою, страшні. Д о л і ш н я 
губа, наче напухла від 
ужалень. бджіл, звисає на`? 
діл, покрита дірками, на-
уе укушеннями або нако-
леннями. Коли .джаваіра 
грворить, ця дол'ішня ѓў-
ба хляпає наче капець. 
Каже, що як 'ѓй було 12 
літ, уперше врятувала в о -
ла, що його вкусила бу-
ла. гадюка. Вієганацять 

менп спала на грудях людей урятувала в . с а м о -
жінки . . . му Джавалі . Під балько-

Так уперше впізнали ном старого музулматгина 
громадяни Джавалк} ѓа- загніздилася .гадюка. На-
дючу жінку. Д ж а в а і р а — лякався, закликав джава-
як зветься ця гадюча жін- }ру. Джава іра засвистала 
ќа, — втішається в селі ве- на гадюку, гадюка вилі-
ликою пошаною. Та її зла, бабуся взяла гадюку 
слава перей'шла далеко на руку?та ‚віднесла., 
поза ` границі' Джавалю. . Джаваіра І має багато 
З Джульфри, Ордубада, листів із подяками від 
із турецьких сіл Даралє- ріжнйХі людей, яким уря-
геза, "з далекої Б а ш і — т у в а л а життя, 
вкушених гадюкою людей ... Та ніхто досі в ‚Вірменії 
приносять на носилках д о не старався прослідити 
Джавалю, щоб л ікувати-джд^а ірину слину. і кров. 
СЯ В ВУЛИЧНІЙ- а м б у Л Я Т О ^ ' і " І ' яшяшшіштшя—т 
рії, побудованій перед ха-; ЧУЧУХУАСКА. 
тою джаваїри Джаваіра j ф ий п р о в і д Н к і к пер-
миє рану. П о т і м на- а ідомий із СВОЇХ. ДОСЛІДІВ 
х и л и т ь с я над хорим, ^ ^лютііМН р0Стинами, ПО-
з б и р а є в роті слину, д а в цедавно французькій м'е-
плюне на рану, розійа- дичній академГІ звіт.про вислі-і 
стить свіжий листок ло- ди свое- по ї здки н а д ріку А-
пуха. Майже щ о пять мазонку. Проф. Перро пРЯ-

rArV 
К НАЙНОВІШІ СТІННІ КАЛЄНДАРІ НА НЙ8 ИК 

Золотоверхий Київ. ' Гетьман Іван Мазепа. 
Ш Календарі повинні знаходитися в кожній українській хатЌ 

Величина календарів 15x20 в'прекрасних фарбах з велик'им ќа-
лендарію'м 3%х15. Всі свята зазначені червоно, кожний день по^ 
дає імя святого, пости зазначені р'ибою і на кожній карті є істо-
рнчні спомини. — Всі склепарі повинні на цей рік для своїх по-
купців роздавати повнщі календарі. — Ці календарі можна ва-
бутн в кожній українській книгарні в Америці. Хто не годен ді-
статн від свого агента, або книгаря, повитих календарів, хай` пн-
шс впрост до нас на понижќу адресу. — Б нас є великий склад. 
ріжного! роду календарів і святочних карток. Агенти, склепарі И 
інші хай пишуть по безплатний каталася? до: ! 133,-
UKRAiNIAN BAZAAR, 2 2 4 8 Grayling Av., Ditroit, Mich. 

-

хвилин листок чорніє т а . в і в на місці досл іди над рос. 
скручується ш д жаром, †инамИ) які) на думку т у б и Л ь . ; 
запаленра рани.' Т р е б а ців м а ю т ь ЦІЛЮЩІ прикмети.! 
љаіва-rVH КВ^)?ИНІІ листок, одною-з тих'цілющих-дереві 
На ч е т в е р т и й д е н ь т о р я ч - НаітАіо^^ .чучухуаска. Џ‡Щ 
К%^^Р^І^ггРЇ^АЗЄд.: рана рй виготовлюють' індіяни` на-; 
гоїться. ._ Y,--.,.- ;-, -и- - 'питоќ,, яки`й' -має- ди'вні при- j 
, Джаваірина х^та , так'а кмети.-v Чучухуаска 'позволяє і 
Сама ђЌі і ІНШИХ СЄЛЯН. ДОвго обходитися без пожи-' 

' старець, маленька жінка , 'Під бальконом нарклада- гіи? облеќщує лікування рай і 
закрита аж по -очі хусти- не паливо,' із сухогр ( зв^- ‚^д, ; 
ною, кількоро дітей. Всі ринного гнрю, ќ ^ л у к ' д .̀ ^під хемійною аналізою від-
йоџи прийшли д о Д ж а в а - о с е й , в і д коліс і велика крнв французький учений в 

І щ,. чўчухуасці більиіу ' скійькість 
fo ,,.'-', вітаміну , № 'цього -ca^foro, 

що його є багато в сирих ово-' 
.' чах і :т: д. `Досі н'ікому не вда-

лося відкрити цього вітаміну в 
І деревній корі, бо його вва-

ндар ! ' 
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Й З М І С'Т: 
Календарна частина: астрономічннП, церковний, ловецький 

і рнболовськіїй, з нашої історії 20-го віку, вагітности до^аш-
ніх`зві'рят, відсотки, обчислені ііа рік і місяці, міри й ваги, 
} календар на 1967 рік. ` 

Як вогнем розцвітали часи, падав сніг (гумореска); Ми-
кола Міхновськнй, творець укр. націоналізму; Воздвигне 
Бкраша- свойого Мойсея (вірш); 191.7-тіій рік а Україні та-
ќий, який він був `, 1917-тнй рік по пляну укр. самостійників; 
Українське вояцьке віче на фронгі Т917 p.; Розкинені кости 
(де похоронені великі українці),; Ідея і дійсність; витягнена 
рука (оповідання); Хто винен? (аірш-сміховинка); Велпкі 
гожди й їхні _невдачі; За що вони гинули? (спомини); Про 
літературу й п роди; У 280-ліття смсрти Б. Хмельницького; 
СУМНІ роковини; У. С С на розстайній дорозі; Щаблі на-
ціональної свідомостн; Олімпіяда — шляхотні змагання; Рік 
кривавих заворушень; Про Тугу й бажання; Духа йе вбеш 
(оповіда'ння). '- '"' 

Мціаіеродпя полѓѓика в минулому році; Обяви й спосіб 
^ікув^нАі різних недуг; Гігієна й здоровля народу; Ддя го-
сподинь' — короткі практичні поради; Обіг креши `в. людськім 
тілі; Виправляймо шкіри на кожухи; Боротьба зо шкідниками 
с садіѓфабслї`до праетнчнбго'.йбчлсдення днів; Птахи й по-
юаа; Як годувати крілнки; Правила'-передбачування погоди; 
Купно і! продажа; Про власноручний підпис; Добрий Петрусь 
(оповідання); Як нищити щурі і цільні миші, Найновіші здо-
бутки технікгі` в ілюстраціях. 

Багато вірші,' жарти, гумористичні нариси, ьїк}сїрнции` 
. Шйа BCbflto —- 60 центів. — Замовляйте: 

$џ "SVOBODA,^ 
83 GBAND ST., (P . О. BOX ;346), JEKSEУ GITK, N. J. f5p 

‚папи, короля^ чи, князя. 
Не козкилй багатій міг 
позволити собі на такий 

'люксўе і лісочку цинамо-
Цинаіугои як подарунок . — ну дарували собі взаїмно 

Цукор-п ід к л ю ч ^ м . — tfiu найдорагоцшіі іші д а . 
Ц у к о р і з #ўраків . 'рунќи. 

У старинних 'часах не У половині вісімнаци-
з - н а л и ^ ц у к р у . Д о к а з о м т о г о століття німецький 
того є факт , щ о знаний аптикар М^рграф прии-
нам знаменитий римський шов на думку видобува-
кухарський шдручник ні- ти цукор із бураків, одна-
ч о г а не згадує про ньо^ че тоді не поќбристува-
го; говорить д и ш е про лися його винаходом, 
а'тицький мід, якого вжи- Щ о й н о в початках девят-
вшіи до приправи сО- нацятото століття (ко.ю 
сів і н а п и т ќ і в, хоч й8П року) , коли ціна цу-
Мабутьу Китаю, головнож кру з кольоній значно 

'в Індії,' батьківщині цу- піднеслася (наслідком на-
крової трощі , вживали полеонських війн) , поду-
його від століть у перві- мали над тим, щоб'вихі-
сній формі , а саме краяли снувати Марграфів ію-
трощу на кусники та ви`- мисл. І в ідтоді вже ро-
сисали с о л о д к и й сік, били цукор виключно з 
який є в ній. Пізніше бураків. 

І стали витискати сік у —., .і. ..і 
і б і л ь ш і й скільдсості, та ; л і к а р : Т а к о ж не вільно 
в ж и в а л и його д о соло- g a M курити, 
дження. Та цей, сік фер- х _ й . я н е KVDK) 
ментував, тому стали р о - Хории . Н не курю, 
бити проби, ч и висушив- . Л ікар : Ви не #урите?! 
ши на сонці, або зварив- Ц е н і ч о г о . . . Заборони-
ши, не здержиться фер- мо- в а м цось інше... 
меитації. Це її дала па- ^ . . M M M M I 
чатак вннахрдові цукру. 

В Европі казнайомили-
ся з цукром значно пізні- ДРІБНІ ОГ(НШННН 

—г 
би, які. взагалі дуже, бага- НА ПРОДАЖ ВЕЛИКИЙ ск 
ТП пї`и-^й WfM^nnitrtnfc ИР- поза-Ню ИоркоМ, й'яісім є буч( ТО ріЧЄИ, НЄШДОКІИХ НЄ Гросерня,.-двяікатесљн. овош і яг 

і і'`' 

І 
! Н Г. і : і 

J ! (як і(іодя(+ка̀ 'на закінчення шкільного рсту 'в Українськ?й 
школі). , -' ̀ -

. РОКСОЛЯНА (АНТІН ЛОТОЦЬКИЙ). Історичне оповідання 
з XVI століття, ілюстроване „40 ц.. жали тільки приќметемо овоче-

КОЗАК ђАЙДА, історичне оповідання про основника 
Запорізької Січи -лі .--. '---. !__25ц. 

БАЙКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (Микола Погідний) ілюстроване !_ 25 ц. 
МАНДРІВКА МИИІКИ-ГРИЗИКНИЖКИ ПО ЛЬВОВІ, (Я 

Вільшенко) образќи' Фартуха 50 ц. 
`- --ПО РІДНОМУ КРАЮ (в полотняній оправі з золотими 

витисками, Дмитра Дорошенка —^ —JC _____ 85 Ц. 
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ зі збірника Ь Рудченкц, . ;-

з 42-ма малюнками —L 'U__J—_._,.-___,___!_.—.—!__.-—-__-4p'ib 
РДАРКАІ'повістка Андрія Чайкійсцкого --— г . _^.__^5иі. 
МАТИ-СТРАДНИЦЯ, образець з побуту українських ви` 

' селеиців в таборі у Гмінді ____-.__l-.J_iJ—.__„1і 20 ц. 
_і'М ҐІ .it. '."' - ' - - й , ; . І -''. . }'--!(:,. 
Замовлення враз з належитістю слати на адресу: 

" S V O B O D A , " 
4l-83 Grand Street, (P. О, Bof .^46) 

І вих соків. Ііоч тубильці не 
знають, ш.0 'таке вітаміни, ін_ 

1 туіційно відгадали цілющі 
ї прикмети чучухуаски: Перро 
1 додає` від себе, що це ще 'один 
! доказ, що до народньої меди-
} цини треба відноситися з пов-
; ким` -довірим. KS Й35_ 

І =.^-^М,о)ісе...!позияи?ге ф р и т 
ѓяте^еві пять додяр ів до 
1 завтра.- 'ц,;;:`. 
! гтт-г.хіевно, ЩО Я "ПОЗИЧИВ 
!6и, та, на ж а л ц не маю 

Jeraey City.vN. 3. ! Приятелів. f! 

$№Ш 
`Ми можемо дати значно нижчі ціни, 

бо ми знизили значно свої сподівані ви-
датки. , . ` - . 

Наше заведення є цілковито викінчене, 
але цього не зроблено для хвальби із 
жахливими коштами удержання. Тут ви 
защадіть гооші — розумно! 

STEPHEN J.JEWUSIАЌ бѓ SQN 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

77 Маѓта St., Jersey City 
Phone: . f 

Bergen 4-5989 

3-t E. 25 St., Bayonne 
Phone: 

Bayonne 3-0S40 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ к в и ж к и і ҐАЗЕТТГБО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 

Привезли його ара-
" СКЛЕП 

учеріш, 
гросерня, деяікатесен, овош і яріша. 

рЄДТйГМ, ЄПрОВаДИЛИ. ЗІ Щей склеп продає теж багато пива. 
TvrjTTv л п FnrmTTW -Чкя;4ѓ- І і л я всього є FrigidaireS. Де ш є тій 
ЄХОДУ ДО С.ВрОШЧ. С5НаИ- рснт#.Тюкяввого торгу $500 Гаранте 
ШЛИ ВІДПОВІДНІ уМОВИНИ В нано. Ціна $2,930. Готівкою $2.000. 
Сицилії й Еспанії поза-.-росіться до: ,tANsKi^ 14--4 

СНОВуваЛИ Т а м ШІЯНТаЦІЇ j 7S t . Мю-ккРЬЧВ. SStbvNew York. 
цукрової трощі і відто-ді j 
вже Европа мала власний 
цукор. 
девятнацятого століття, 
небаром після ' відкриття 
Америки, європейці по-
ос̂ рОвўвйліг й'-БряЛгЛй':та 
інШИх КольОніях велйчез-
ні ПЛянтаці?щукрової тро-
щі, які до^тйвили: Md1 `ев^ 
рОПЄЙ'СЬКІ "рИгЙЇИ -СТІЛЬКИ 
цукру; Що : мусіди припи- % 
нити плекання t цу'крової 
трощі в ЕврбЛі, бо. не ви-
плачувалася. В! і д т о д і 
спроваджували!, цуко-p ̀  ̂  
Америки `аж ідо11 податків 
девятьнацятоГо і століття, 
коли вже зно'в іс^йли фа-
брМйувати' йо`га на місці, 
одйаче не з цук()ОВОЇ тро-
щі, лише з' бура-ківч 

На українських землях 
появився цукор у пятна-
цятому столітті (В Поль-
щі за. володіння короля 
Володислава 5їгайла ко-
ло 1410 року підчас об-
логи Мальборґа). Відто-
ді стали спроваджувати 
^цукор із заморських кра-
ін. Навіть у королів і 
князів цукор як дороц(}н-
ну річ^ (т`аксамо як ц'ииа-
мон) - замикали під клю-
чем. В Тих часах цинаг 
мон належав до ду?ке до-
рогого коріння, лише де-
коли зявлявся на столі 
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Д-Р ЮРІЙ ІІ{ДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКА`Р, 
Х І Р У Р Г і АКУШЕР 

321 Е. 18th' STREET, 
bcbire-jri l i t torn) 2nd Avenuej, 

NEW YORK, N. У. 
Tel. GRAMERCY S-2410. 

Урядопи РОДИНИ: раио;від 10 до { 
12. ввечір від 6 ўдо 8, а в неділі ‡ 

рано від 10 до 12. - f 

- M 4 P D H Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е Б Н И К 

Без ріжниці, як.уЛідакр поза 
Нюаркри. Вразі погЬебн теле-
'фбнуйте до нас. Обслуга шира 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS-AVENUE, 

cor. Springfield Avo. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: Etieat 3-S347 

Індіяни полюбили. Тарзана 
за його відвагу, а притім за' 
його лагідну вдачу. Він на ні-
кім не мстився, нікого не об-
ражав, приятелів обороняв, а 
ворогів нищив. Та всетаки; на` 
віть сам Тарзан запримітив, 
що індіяни, від часу, як він 
знищив кущ напенчес, див-
ляться на нього якось дивно, 
неначе на ^чоловіка, що вже 
засуджений на смерть і неба-
вом сконає.. 

; Це його ні трохи не лякало, 
а тільки загострювало його 
обережність. В дальшім шля-
ху Тарзан побачив недалеко 
на боці горбок,' Він приказав 
Одному свому товариству, йти 
даліг а сам подався на. гор-
бок, в надії, що звідти поба-
чить сліди, або самого супер-
ника, що вкрав документи і 
те'пер мусить десь також пря-
мувати до тої ціли, що й вони. 

Л' Юлія і Джордж не хотіли 
його самого опускати, але 
Тарзан сказав, що вони бу-
дуть тільки перешкодою. Він 
забрав зо собою тільки Нќі` 
му, яка дуже радо на це зго-
дилась, бо їй нагадалися дав-
ні виправи в двійку з Тарза-
ном в африканських нетрах. 
Тарзан пустився- по галузях 
дерев, маючи на увазі і це, що 
тут навіть деревам. не можна 
довір'яти. 

ѓ`і v t Г.І ся І 
WITED гелтипж "."У№ЇСЛТЕ"`ІП" ^ 

Решта товариства поволі 
'посувалися"вперед. На.гло ,пе-
ред ними розкрилася жахлива 
картина. На.землі лежали за-
крівавлені 'трупи двох індіян. 
Це були чвдіяни, яких пострі-
ляв Рагляії. Юлія крикнула з 
жаху. Та в тій хвилі сталося 
щось страшніше: зо всіх.сто` 
рін почали висипатнря ла ‚них 
узброєні індіяни, в яких кипі-
ла` жадоба пімсти за смерть їх 
земляків. 

- І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 
^аряджуї погребами по` цінѓ так 

низькій, -як S150. Обслуга 
. найкраща. 

J O H N B U N К-О 
Licensed Uundertnker Л Embalme. 
43? Е. БЛ ST., NEW YORK CITY 

5 Wgnrfwd Furrerils as tow as"$iSc 
Telephone: Orchard '4-8088 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ- АОГРЄБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONXA BROOKLYN, Mtw 

YORK t ОКО.ТИЦЯХ 

1 2 9 E. 7 t h STREET, 
N E W YORK, N. Y. 

T t 3 . : Orchard 4-25Є8 

BRANCH OFFICE 8c CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE 

Ceear. -b 15S Sb), BRONX) N. T. 
Л`вЦ Lodlow 4-2668. 


